
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2018/2019 

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. Rastislav Kozinka 

  Róbert Ďuriš 

  Mgr. Marcela Kanabová 

  Miroslava Kováčová 

zástupca zriaďovateľa Mgr. Janka Poláčková 

  Mgr. Gabriela Santová 



  Mgr. Vladimír Zvalený 

  Mgr. Štefan Marcinek 

Poradné orgány školy 

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

ŠKD, výchovná poradkyňa 

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

vedúce predmetových komisií a metodického združenia 

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

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

Pedagogická rada MŠ: všetci vyučujúci 

Názov MZ a 

PK 
Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

Metodické 

združenie 

Mgr. Martina 

Martiníková 
predmety 1. stupňa 

primárne 

vzdelávanie 

Predmetová 

komisia 

Mgr. Terézia 

Báčková 
chémia, biológia, geografia, technika 

nižšie stredné 

vzdelávanie 

Predmetová 

komisia 

Mgr. Monika 

Priščáková 

slovenský jazyk a literatúra, praktické 

cvičenia zo slovenského jazyka, dejepis, 

občianska náuka 

nižšie stredné 

vzdelávanie 

Predmetová 

komisia 

Mgr. Katarína 

Dudáková 

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, 

výtvarná výchova, telesná a športová 

výchova, hudobná výchova 

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: 414 

Počet tried: 18 

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 44 40 45 48 55 51 44 52 35 414 

z toho ŠVVP 2 1 4 1 5 5 4 5 1 28 

z toho v ŠKD 44 35 33 23           135 

§ 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 : 44 / 20 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet: 4 / 2 

 

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

Počet žiakov 177 55 51 44 52 35 414 

§ 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. 

biling. 

Gymn. 4. 

roč 

SOŠ - 4 

roč.št. 

SOŠ - 3. 

roč. št. 
Spolu 

prihlásení   2 5 27 3 37 

prijatí   2 5 27 3 37 

Gymn. 

bilingválne 

po skončení 8. 

ročníka 
          

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

stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ ETV FRJ FYZ GEG HUV CHE INF MAT NBV NEJ OBN PVC 

1. A 1     1       1     1,05 1       

1. B 1,14     1       1     1,1 1       

2. A 1,26     1       1     1,37 1       

2. B 1,25     1       1     1,1 1       

3. A 1,38     1       1   1 1,48 1     1 

3. B 1,23     1       1   1 1,45 1     1 

4. A 2     1       1   1,04 1,88 1     1 

4. B 1,46     1       1   1 1,79 1     1 

5. A 1,7 1,81 1,48 1     1,78 1   1,04 2,19 1       

5. B 1,61 1,54 1,32 1     1,57 1   1,07 2,07 1       

6. A 1,88 1,6 1,4 1   1,56 1,96 1   1,04 2,64 1,06   1   

6. B 1,85 1,42 1,54 1   1,69 1,69 1   1 2,15 1   1   

7. A 2,33 1,81 2,05 1 1,43 2,33 2,14 1 1,76 1,1 2,52 1 1,3 1   

7. B 2,13 1,83 2,17 1 1 2,17 2,13 1 1,57 1,04 2,3 1 2,08 1   

8. A 2,24 1,76 1,8 1 2 2,44 2,08 1 1,84 1 2,56 1 1,93 1   

8. B 1,93 1,89 2,04 1 1,86 2,37 1,93 1 2,15 1 2,81 1 1,81 1   

9. A 2,21 2,11 1,95   2 2,68 2,32   2,53   2,58 1 2 1,68   

9. B 2,06 2,19 1,94 1 1,5 2,31 1,81   2,19   2,44 1 1,71 1,88   

 

 



Trieda PDA PRV SJL SPR TCH TSV VLA VYV 

1. A   1 1,09 1   1   1 

1. B   1 1,19 1   1   1 

2. A   1 1,53 1   1   1 

2. B   1,1 1,24 1   1   1 

3. A 1,52   1,67 1   1 1,33 1 

3. B 1,45   1,45 1   1 1,23 1 

4. A 1,71   1,88 1   1 2 1 

4. B 1,33   1,67 1   1 2 1 

5. A     2,11 1 1 1   1 

5. B     2,14 1 1 1   1 

6. A     2,44 1 1 1   1 

6. B     2,38 1 1 1   1 

7. A     2,57 1,14 1,05 1   1,1 

7. B     2,43 1 1 1   1 

8. A     2,44 1 1 1,08   1 

8. B     2,74 1 1 1,08   1 

9. A     2,42 1   1,21     

9. B     2,06 1   1     

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. A 23 23 0 0 

1. B 21 21 0 0 

2. A 19 19 0 0 

2. B 21 21 0 0 

3. A 21 21 0 0 

3. B 24 24 0 0 

4. A 24 24 0 0 

4. B 24 24 0 0 

5. A 27 27 0 0 

5. B 28 28 0 0 

6. A 25 25 0 0 

6. B 26 26 0 0 

7. A 21 21 0 0 

7. B 23 23 0 0 

8. A 25 25 0 0 

8. B 27 27 0 0 

9. A 19 19 0 0 

9. B 16 16 0 0 

 

 

 

 



Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

1. A 23 1444 62,78 1444 62,78 0 0,00 

1. B 21 1841 87,67 1841 87,67 0 0,00 

2. A 19 1333 70,16 1333 70,16 0 0,00 

2. B 21 1364 64,95 1364 64,95 0 0,00 

3. A 21 1164 55,43 1164 55,43 0 0,00 

3. B 24 1294 53,92 1294 53,92 0 0,00 

4. A 24 1888 78,67 1888 78,67 0 0,00 

4. B 24 1688 70,33 1688 70,33 0 0,00 

5. A 27 2289 84,78 2289 84,78 0 0,00 

5. B 28 2159 77,11 2159 77,11 0 0,00 

6. A 25 1939 77,56 1939 77,56 0 0,00 

6. B 26 2144 82,46 2144 82,46 0 0,00 

7. A 21 1340 63,81 1340 63,81 0 0,00 

7. B 23 1973 85,78 1973 85,78 0 0,00 

8. A 25 1823 72,92 1823 72,92 0 0,00 

8. B 27 2469 91,44 2469 91,44 0 0,00 

9. A 19 2269 119,42 2269 119,42 0 0,00 

9. B 16 2119 132,44 2119 132,44 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Národný priemer v% 

Testovanie5/ MAT 55 57,8 % 59,3 % 

Testovanie5/ SJL 55 55,3 % 58,4 % 

Testovanie9/SJL 35 59,9 % 62,3 % 

Testovanie9/MAT 35 67% 63,1 % 

§ 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 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 

Rozširujúce hodiny 

Škola má v rámci školského vzdelávacieho programu možnosť využiť disponibilné hodiny. 

Slúžia na rozšírenie obsahu vyučovacieho predmetu alebo samostatný predmet podľa potrieb 

vzdelávacieho programu školy.  

1. stupeň: 8 hodín 

2. stupeň: 20 hodín 



2. stupeň 1. stupeň 

Anglický jazyk 5. roč. - 2 h Slovenský jazyk 2. až 4. ročník - 3 h 

Anglický jazyk 6. roč. - 2 h Anglický jazyk 1. až 3. roč. - 5 h 

Slovenský jazyk 7. roč. - 1 h Spolu - 8 hodín 

Nemecký jazyk/Technika - 7. roč. - 2 h   

Nemecký jazyk/Technika- 8. roč. - 2 h   

Dejepis 6. roč. - 1 h   

Matematika 5. až 9. roč. - 5 h   

Praktické cvičenia z matematiky 9. roč. 1 h   

Praktické cvičenia zo slov. jazyka 9. roč. - 1 h   

Anglický jazyk 9. roč. - 1 h   

Nemecký jazyk 9. roč. - 1 h   

Dejepis 9. roč. - 1 h   

Spolu - 20 hodín   

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet integrovaných žiakov 

Prvého ročníka 2 44 2 

Ostatných tried 16 370 26 

        

Spolu 18 414 28 

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

pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 
Počet pedag. 

zamst. 

Počet nepedag. 

zamst. 

Počet úväzkov 

pedag. zamst. 

Počet úväzkov 

nepedag. zamst. 

ZŠ         

1. TPP 26 6 24,22 6 

2. DPP 6   6,99   

Znížený úväzok z 

r. 1 a 2 
6   0,22   

ZPS z r. 1 a 2 1   1   

ŠKD         

1. TPP 4   3,92   

znížený úväzok z 

r. 1 
2   1,92   

ZPS z r. 1  1   0,96   

          

MŠ         

TPP 7 1 7 1 

DPP 5 2 5 2 

          

ŠJ         

TPP   8   8 

 



             Zamestnanci školy v školskom roku 2018/2019 stav k 30. 6. 2019 

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 

9. Mgr. Mária Ševčíková učiteľka 

10. Mgr. Veronika Zahradníčková učiteľka - MD 

11. Mgr. Martina Machová učiteľka  

12. Mgr. Renáta  Čačíková učiteľka 

13. MBA. Zuzana Martáková učiteľka 

14. Mgr. Gabriela Boriková učiteľka 

15. Mgr. Katarína Dudáková učiteľka  

16. Mgr. Paulína Porubanová učiteľka 

17. Mgr. Denisa Sieklová učiteľka 

18. Mgr. Katarína Boková učiteľka - MD 

19. Mgr. Ivana Vincurská učiteľka 

20. Mgr. Terézia Bučková učiteľka 

21. Mgr. Alexandra Hálová učiteľka  

22. Mgr. Peter Páleš učiteľ 

23. PaedDr. Dagmar Orságová učiteľka 

24. PaedDr. Beáta Sabová učiteľka, RŠ 

25. Ing., Mgr. Katarína Masaříková učiteľka, ZRŠ 

26. Mgr. Oľga Závacká učiteľka, ZRŠ 

27. Mgr. Monika Priščáková učiteľka 

28. Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková učiteľka  

29. Mgr. Monika Šebestová učiteľka - MD 

30. Mgr. Jarmila Petrulová učiteľka, farárka 

31. Mgr. Jozef Marko učiteľ, farár 

32. Mgr. Michaela Psotová učiteľka -MD 

33. Mgr. Eva Murcinová učiteľka - MD 

34. Mgr. Miroslava Filáčková učiteľka  

35. Bc. Miriam Fabová asistentka učiteľa 

36. Mgr. Iveta Kristófová asistentka učiteľa 

37. Bc. Soňa Hrádelová asistentka učiteľa 

38. Mgr. Dominika Judinyová asistentka učiteľa 

39. Mgr. Daniela Kudelková asistentka učiteľa 

40. Bc. Jana Hrušovská asistentka učiteľa 

      

  Pedagogickí zamestnanci – školský klub 

detí 

  

  

41. Bc. Iveta Marcinátová Vychovávateľka, AU 

42. Mgr. Janka Poláčková vychovávateľka, vedúca ŠKD, AU 

43. Mgr. Karolína Kordiaková Vychovávateľka, AU 

44. Mgr. Zuzana Balážová Vychovávateľka, AU 

  Pedagogickí zamestnanci –materská škola 
  

  

45. Gabriela Bulková učiteľka 



46. Ing., Bc. Anna Hanincová 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  

53. Bc. Jana Ježíková učiteľka od 1. 11. 2018 

54. Nikola Porubanová učiteľka od 1. 11. 2018 

55. Lenka Burdejová učiteľka od 1. 11. 2018 

56. Lucia Ungerová učiteľka od 1. 11. 2018 

      

  

  

Odborní zamestnanci školy Kategória odborných 

zamestnancov 

57. Mgr. Tatiana Bagínová špeciálny pedagóg 

58. Mgr. Renáta Fuňáková školský psychológ - MD 

      

  

  

THP úsek MŠ Pracovné zaradenie 

59. Simona Burianová upratovačka 

60. Viera Husárová  upratovačka, práčka 

61. Monika Vavrušová upratovačka  

  THP úsek ZŠ 

  

  

62. Janka Filinová ekonómka, personalistka 

63. Jarmila Straková hospodárka 

64. Jarmila Hudeková upratovačka 

65. Izabela Oprchalová upratovačka 

66. Lenka Sýkorová upratovačka 

67. Miroslav Barbuščák školník - údržbár 

  Úsek ŠJ   

68. Janka Kubišová vedúca ŠJ 

69. Janka Maňová  kuchárka 

70. Ľudmila Furdanová pomocná kuchárka 

71. Miloslava Červeňanová kuchárka 

72. Vladimíra Šedivá kuchárka 

73. Magda Hrušovská hlavná kuchárka 

74. Katarína Porubanová kuchárka 

75. Romana Tomášová kuchárka, upratovačka 

   Spolu zamestnancov: 75 

Pedagogickí zamestnanci:  56  z toho 6 na MD        

Odborní zamestnanci: 2 z toho 1 na MD 

Technicko-hospodársky úsek, školská jedáleň: 17 

Spolu bez MD: 68 zamestnancov 

 Skratky: 

MD – materská dovolenka 



ZRŠ – zástupkyňa riaditeľky školy 

RŠ – riaditeľka školy 

AU – asistent učiteľa 

ŠKD – školský klub detí 

MŠ – materská škola 

ŠJ – školská jedáleň 

ZŠ – základná škola 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov ZŠ 0 28 28 

vychovávateľov 0 4 4 

asistentov učiteľa 0 10 10 

učiteľov MŠ 0 12 12 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Vzdelávanie Predmet Počet hodín týždenne 

nižšie stredné vzdelávanie technika 20 

  občianska náuka 5 

  informatika 8 

  etická výchova 1 

  dejepis 4 

spolu:   38 

%neodborne odučených hodín   6,6 % 

§ 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. 

Najväčšie množstvo aktualizačných vzdelávaní učiteľov bolo v rámci národného projektu 

spolufinancovaného ESF - IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Učitelia sa vzdelávali 

na UKF v Nitre a ŠVS Piešťany. 

Ďalšie vzdelávanie - šk. rok 2018/2019 Počet absolventov 

1. atestácia 1 

aktualizačné vzdelávanie 34 

adaptačné vzdelávanie 7 

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

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 



Výsledky súťaží, olympiád, rozhlasové relácie, výchovné koncerty, plnenie prierezových 

tém školského a štátneho vzdelávacieho programu. Vypracovala Ing., Mgr. Katarína 

Masaříková - pedagogická zástupkyňa pre 2. stupeň 

EXKURZIE 

Dátum Exkurzia triedy zodpovedný 

27.9. Exkurzia deviatakov do Krajskej knižnice 

Michala Rešetku v Trenčíne a návšteva 

výstavy výtvarných prác ich bývalej 

spolužiačky Laury Stropkovej 

9.A/B G. Boriková 

P. Porubanová 

28.9. Exkurzia piatakov do Krajskej knižnice 

Michala Rešetku v Trenčíne, oddelenie kníh 

pre deti a mládež 

5.A/B P. Porubanová, M. 

Priščáková 

4. 10. Stredoškolák 2018 – Hrdina remesla; 

prehliadka prezentácie stredných odborných 

škôl 

8.A/B J. Poláčková 

9.10. Exkurzia do Uhrovca Po stopách Ľudovíta 

Štúra a Alexandra Dubčeka + Jankov vŕšok + 

exkurzia do podniku Gábor Bánovce nad 

Bebravou 

8.A/B D. Orságová, M. 

Priščáková 

11.10. Drony v škole – interaktívna akcia v SOŠ Pod 

Sokolicami, Trenčín, pre žiakov 1. stupňa  

4.A/B - výber O. Závacká, M. 

Martiníková 

12.10. Exkurzia do Štátneho archívu v Trenčíne; 

materiály k roku 1968 

9.A G. Boriková 

17.10. Účelové cvičenie žiakov 2. stupňa v spolupráci 

s armádou v lokalite Patlíková 

  K. Masaříková 

24.10. Exkurzia do hvezdárne v Hlohovci 4.A/B J. Porubanová 

M. Martiníková 

25.10.  Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi 9.A/B G. Boriková, D. 

Sieklová 

23.11. Dve tváre slobody – Kuba ; interaktívny 

program v kine Hviezda  

Výber žiakov 2. 

stupňa 

D. Sieklová, E. 

Hrnčárová 

Vachánková 

23.1. Divadelné predstavenie muzikálu Šľahačková 

princezná na Novej scéne v Bratislave 

7.A/B  J. Hrušovská, D. 

Judinyová 

25.1. Divadelné predstavenie Perinbaba v kine 

Hviezda Trenčín 

1. stupeň + 6. 

ročník 

O. Závacká, K. 

Masaříková 

25.1. Exkurzia do Galérie M. A. Bazovského v 

Trenčíne 

4.A J. Porubanová, Z. 

Balážová 

7.2. Exkurzia do galérie M.A. Bazovského 

v Trenčíne na výstavu Fotograf Bazovský 

8.B K. Masaříková 

8.2. Návšteva Bábkového divadla J. Spišiaka 

v Nitre; Prdiprášok doktora Proktora 

5.A/B M. Priščáková, P. 

Porubanová 

23.2. Divadelné predstavenie Malý princ v Divadle 

J. Palárika v Trnave 

8.A/B D. Orságová, M. 

Priščáková 

26.2. Súťaž Daj si čas – súťaž RTVS Bratislava pre 

deti 

5.B D. Sieklová 

15.3. Exkurzia do Galérie M. A. Bazovského v 

Trenčíne 

4.B M. Martiníková 

16.4. Divadlo Nová scéna, muzikál,  9.A/B + časť 

žiakov 8. roč. 

P. Porubanová, G. 

Boriková 

29.5. Divadlo v anglickom jazyku – kino Hviezda v 

Trenčíne 

8.a 9. ročník M. Filáčková 

3.6. Školský výlet do Bojníc  9.A+8.A Boriková, 

Čačíková 



4.6. Školský výlet na Liptov 5.A,B D. Sieklová. P. 

Častulínová 

4.6. Školský výlet Piešťany, Červený Kameň 4.A,B M. Martiníková, J. 

Porubanová 

11.9. Školský výlet tried 7.A/B do ZOO Lešná 7.A/B M. Priščáková, M. 

Filáčková 

11.6. Školský výlet do Žiliny 9.B K. Dudáková, P. 

Častulínová 

14.6. Koncoročný výlet do Bratislavy za 

poznávaním hlavného mesta SR 

6.A, 6.B, 8.B T. Bučková, E. 

Hrnčárová 

Vachánková, D. 

Sieklová, D. 

Orságová 

19.6. Koncoročný výlet žiakov na Ranč pri Galante 1.A/B M. Ševčíková, A. 

Zelenková 

21.6. Výlet žiakov 5. a 6. ročníka do Dubnice na 

predstavenie Príbeh rytiera 

5. a 6. roč. mix 

žiakov 

D. Sieklová 

25.6. Koncoročný výlet žiakov do Piešťan 2.A/B T. Mego, M. 

Mutňanská 

SÚŤAŽE 

Dátum Súťaž účastníci zodpovedný 

20.9. Cezpoľný beh Družstvá CH, D. 

Najlepšie bežal 

P. Mateják, 8.A  

P. Páleš 

26.9. Školská súťaž jazykovej zdatnosti pri 

príležitosti Európskeho dňa jazykov 

1. tím 9.B – S. 

a A. Hrnčárové 

2. 9.A – M. 

Repová a V. 

Dohňanská 

3. 8.B – O. 

Mikolášek a L. 

Vavrušová 

M. Filáčková  

        

16.10. Okresné kolo v bedmintone žiakov ZŠ 

v Trenčíne, ZŠ Kubranská 

CH. Hálová, E. 

Orságová 

A. Hálová 

24.10. Okresné kolo v florbale dievčat – výber 

starších žiačok 

Staršie žiačky, 

výber 

A. Hálová 

Okt-nov Turnaj vo florbale chlapcov -  chlapci sa 

dostali spomedzi 24 družstiev medzi 4 

najlepšie a postúpili do finále súťaže 

Starší žiaci, 

výber 

3. miesto 

v okresnom 

kole!!!!! 

P. Páleš 

Nov.  Školské kolo olympiády v anglickom jazyku Najlepší: 

D. Jančová, 9.B 

L. Králiková, 

6.B 

M. Filáčková 

27. 11. Trenčianske hodiny – okresná súťaž v speve 

ľudových piesní 

Matúš Kohútek 

2.A; - 3. miesto 

Miška 

Mináriková, 

5.A; 

J. Porubanová 



Hanka 

Michalcová, 5.A 

Simona, Lazová, 

9.A 

28.11. Okresná súťaž vo vybíjanej mladších žiakov Výber žiakov 4. 

ročníka; účasť 

A. Hálová 

4. 12.. Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky;  Družstvo: M. 

Hrnčár, F. 

Kováč a J. Puna 

získali 4. miesto 

P. Páleš 

Dec. Pytagoriáda P3-P8   Vyučujúci MAT 

  Školské kolá olympiády v ANJ, NEJ, FRJ   Vyučujúci ANJ, 

NEJ, FRJ 

10.1. Technická olympiáda – Hrdina remesla; SOŠ 

strojnícka, Pod Sokolice, Trenčín 

Kat. 

ROBOTIKA – 

3. miesto Andrej 

Svatík, 9.A (28 

súťažiacich);  

kat. Obrábanie 

kovov 9. miesto 

Matúš Hrnčár, 

9.B (31 

účastníkov) 

P. Páleš 

16.1. Okresné kolo olympiády v ANJ , ZŠ 

Novomeského Trenčín 

Denisa Jančová, 

9.B a Lucia 

Králiková, 6.B 

úspešné riešiteľky 

M. Filáčková 

7.2. Okresné kolo geografickej olympiády, ZŠ 

Kubranská 

M. Husár(23.), 

Ž. Hulajová 

(28.), 6.A 

D. Sieklová 

T. Bagínová 

7.2.  Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – 2. 

stupeň 

Próza: 

2. kat.: 1. D. 

Fabo, 5.B, 2. K. 

Trnavská, 6.B + 

S. Chochlíková, 

5.B; 3. K. M. 

Ďurišová, 5.A 

3. kat.: 2. N. 

Sláviková, 7.A 

Poézia: 

2. kat: 1. L. 

Škultétyová,5.B

, 2. M. Ježíková 

a M. 

Mináriková, 

5.A; 3. J. 

Červeňanová, 

6.B + Š. 

Štyvarová, 6.A 

Učitelia SJL 



3. kat.: 1. E. 

Orságová, 7.A, 

2. M. Kohút, 

8.A, 3. P. Ježík, 

7.B 

  

8.2.  Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – 1. 

stupeň 

Próza: 

1. Ch. Hálová, 

4.A, 2. Martin 

Michalec, 4.B, 3. 

Lucia Zajacová, 

3.A 

Poézia: 

1. M. Kohútek, 

2.A, 2. Nicol 

Gerlici,  2.B, 

3. L. Mahríková, 

4.B 

O. Závacká 

20.2. Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín v 

Trenčíne 

Matúš Kohútek, 

2.A, - 3. miesto;  

Charlottka 

Hálová, 4.- 3. 

miesto Lea 

Škultétyová, 

5.B, Damián 

Marcinát, 5.A- 

2. miesto, Emma 

Orságová, 7.A 

J. Poláčková 

20.3. Mc Donald Cup- futbal mladších žiakov ; 

obvodné kolo 

Výber mladších 

žiakov 

P. Páleš 

26.3. Okresné kolo Pytagoriády na ZŠ 

Novomeského Trenčín, kategórie: P3, 4, 5 

Úspešní 

riešitelia Michal 

Santa a Ema 

Gajdošová, 4.B; 

účasť: V. 

Gašparovičová, 

5.B, A. Ziegler, 

3.A, S. Vlková, 

3.B 

  

27.3. Okresné kolo Pytagoriády na ZŠ 

Novomeského Trenčín, kategórie: P6, 7, 8 

Účasť: M. 

Slávik, B. 

Godovič 

  

29.3.  Čitateľská olympiáda – školská súťaž 

družstiev pri príležitosti Mesiaca knihy 

Výber žiakov 5.-

9. ročník 

M. Priščáková, D. 

Orságová 

2.4.  Futbal,  Turnaj mladších žiakov účasť P. Páleš 

3.,  4. 4. Trenčiansky robotický deň, účasť členov 

krúžku RoboLab na 14. ročníku 

medzinárodnej prehliadky autonómnych 

robotov 

1. miesto v kat. 

FOLLOWER 

HARD D. 

Kanaba, M. 

Husár, M. 

Matúš, 6.B 

P. Páleš 



8.4. Turnaj vo futbale dievčat, Novomeského TN Výber žiačok 6.-

7. roč. – účasť 

A. Hálová 

12.4. Futbal starší žiaci,  2. miesto výber 

starších žiakov 

bez postupu do 

okres. kola 

P. Páleš 

15.4. Futbal staršie žiačky Výber starších 

žiačok - účasť 

A. Hálová 

30.4. Súťaž Slovenského červeného kríža družstiev 

mladých zdravotníkov 

2. stupeň: E. 

Orságová, N. 

Sláviková, R. 

Pavlíková, S. 

Mojžišová, L. 

Hrnčárová 

1. stupeň: Ch. 

Hálová, L. 

Sabová, D. 

Fábiková, M. 

Mizerák, 

D.A.Kozinka – 

1. miesto 

T. Bučková, A. 

Hálová 

25.6. Súboj 3D tlačiarní – súťaž na Spojenej škole 

Jána Bosca v Novej Dubnici 

Družstvo: D. 

Kanaba, M. 

Husár 6.A, M. 

Kocian, 5.B – 3 

miesto! 

Ing. Juraj 

Červeňan 

24.-27. 6. Školská olympiáda mladších aj starších 

žiakov, súťaže v atletických disciplínach, 

florbale, vybíjanej a prehadzovanej 

Všetci žiaci 

školy 

P. Páleš, A. 

Hálová 

VÝCHOVNÉ  PROGRAMY 

Dátum Výchovný program zodpovedný 

21.9. 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 

Okt.- jún Správaj sa normálne – výchovný projekt pre žiakov 5. ročníka 

organizovaný v spolupráci s PZ SR a preventistkou 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 

29.11. Československý deň – výchovný program – pantomíma Vlado 

Kulíšek – ako sa dorozumieť bez slov 

Vedenie školy 

7.12.+ 

9.12. 

Vianočný program „Štedrého vám večera“; generálka a nedeľné 

vystúpenie pre rodičov a širokú verejnosť 

Všetci pedagog. 

pracovníci 

11.12. Ekologický program žiakov 1. stupňa o separovaní odpadu, 

organizovaný n. o. Deti čistej Zeme vo vybraných triedach 1. 

stupňa 

  

12.12. Výchovný koncert agentúry Amos pod názvom Buďme ľudia, pre 

žiakov 1. a 2 stupňa zameraný na ľudskosť a prevenciu 

nežiadúceho spoločenského správania 

Vedenie školy 

18.12. Beseda s pracovníčkami CPPPaP  v 7. ročníku o nebezpečenstvách 

internetu a v 8. ročníku o škodlivosti fajčenia a závislostiach. 

Vedenie školy 



13.-18.1. Lyžiarsky výcvikový kurz, Krahule; žiaci 8. ročníka P. Páleš, vedenie 

školy 

31.1. Bábkové divadlo pre žiakov 1. stupňa v KD Trenčianska Turná O. Závacká 

12.2. Póla deťom – beseda s preventistkou PZ SR Mgr. Dankou 

Adáminkovou o bezpečnosti  nielen na cestách pre žiakov 

1.A a 1.B 

O. Závacká 

19.2. Čas premien – program o dospievaní pre žiačky 7. ročníka – MP 

Education, s.r.o. 

Žena ako symbol života – beseda o  vzťahu k svojej ženskosti, 

prevencia a správna starostlivosť o svoje telo  pre žiačky 9. ročníka 

- MP Education, s.r.o. 

K. Masaříková 

25.3. Program ku Dňu vody – vedecký krúžok učí mladších spolužiakov 

o vode a jej tajomstvách 

I. Vincurská 

3. 5.  Stretnutie priateľov – výchovný koncert pri príležitosti festivalu Vedenie školy 

28.5. Vystúpenie cirkusu Jacko v telocvični školy pre všetkých žiakov Vedenie školy 

29.5. Divadlo v anglickom jazyku – kino Hviezda v Trenčíne pre žiakov 

8. a 9. ročníka 

M. Filáčková 

29.5. Bábkové divadlo O psíčkovi a mačičke v kultúrnom dome pre 

žiakov 1. stupňa 

Vedenie školy 

6.6. Moja životná cesta – výchovný program CPPPaP o voľbe 

životného povolania, 8.B 

Výchovný 

poradca 

7.6. Moja životná cesta – výchovný program CPPPaP o voľbe 

životného povolania, 8.A 

Výchovný 

poradca 

11.6. Prednáška o prenatálnom vývine so študentkou pôrodníctva na 

Masarykovej univerzite v Brne Zuzanou Marcinechovou pre triedy 

8.A a 8.B 

I. Vincurská 

26.6. Ukončenie programu pre žiakov 5. ročníka, projekt Správaj sa 

normálne 

D. Adámiková 

BESEDY 

Dátum Beseda triedy zodpovedný 

21.9. 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 

7. 11.  Interkultúrny deň na vlastnej koži – beseda žiakov 8. ročníka 

s migrantom z Afganistanu, dlhodobo žijúcim na Slovensku, 

spojená s prípravou a ochutnávaním tradičného afgánskeho jedla 

Vedenie školy 

23.11. Kuba, dve tváre slobody – interaktívna beseda v kine Hviezda 

v Trenčíne; výber žiakov 2. stupňa 

E. Hrnčárová, D. 

Sieklová 

18.12. Beseda s pracovníčkami CPPPaP  v 7. ročníku o nebezpečenstvách 

internetu a v 8. ročníku o škodlivosti fajčenia a závislostiach. 

Vedenie školy 

29.1. Beseda o trestnoprávnej zodpovednosti s členom PZ SR Jozefom 

Filáčkom; 9.A 

M. Filáčková 

12.2. Póla deťom – beseda s preventistkou PZ SR Mgr. Dankou 

Adáminkovou o bezpečnosti  nielen na cestách pre žiakov 

1.A a 1.B 

O. Závacká 

19.2. Čas premien – program o dospievaní pre žiačky 7. ročníka – MP 

Education, s.r.o. 

Žena ako symbol života – beseda o  vzťahu k svojej ženskosti, 

prevencia a správna starostlivosť o svoje telo  pre žiačky 9. ročníka 

- MP Education, s.r.o. 

K. Masaříková 



15.5. Beseda o Afrike s Luciou Jantošovičovou, ktorá prežila 10 

mesiacov v Rwande ako pracovníčka neziskovej organizácie. 

M. Priščáková 

11.6. Prednáška o prenatálnom vývine so študentkou pôrodníctva na 

Masarykovej univerzite v Brne Zuzanou Marcinechovou pre 

žiakov 8. ročníka (8.A a 8.B) 

I. Vincurská 

RELÁCIE 

Dátum Relácia zodpovedný 

1.10. Október – mesiac úcty k starším M. Ševčíková 

29.11. Relácia ku vzniku ČSR a k sviatku Všetkých svätých a Pamiatka 

zosnulých 

B. Sabová 

20.11. Relácia o škodlivosti fajčenia pri príležitosti Týždňa boja proti 

závislostiam 

J. Hrušovská, D. 

Judinyová 

26.11. Zhodnotenie 1. štvrťroku B. Sabová 

4.2.  Zhodnotenie 1. polroka + prevencia chrípkových ochorení B. Sabová 

21.3. Marec, mesiac knihy J. Porubanová 

6.5. Relácia k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika G. Boriková 

10.5. Relácia ku Dňu matiek M. Ševčíková, M. 

Martiníková 

14.6. Relácia ku Dňu otcov M. Ševčíková, M. 

Martiníková 

PREVENTÍVNE  PSYCHOLOGICKÉ  PROGRAMY  PRE  UČITEĽOV 

Dátum   poznámka 

21.9. Výlet na Žítkovú a návšteva družobnej školy v Bojkoviciach Spolupráca 

s družobnou 

školou 

20.12. Predvianočná kapustnica zamestnancov školy v Gazdovskom 

dvore 

  

28.3. Deň učiteľov – posedenie na spoločnej večeri v Gazdovskom dvore 

za účasti bývalých pani učiteliek a pracovníčok školy a tých, ktoré 

sú na MD 

Všetky úseky 

PREVENTÍVNE  PROGRAMY  PRE  ŽIAKOV 

Dátum   poznámka 

21.9. 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 

29.10. Noc v škole – výber detí z 2. stupňa, spojené s návštevou 

večerného Trenčianskeho hradu 

Učitelia 2. stupňa 

7. 11.  Interkultúrny deň na vlastnej koži – beseda žiakov 8. ročníka 

s migrantom z Afganistanu, dlhodobo žijúcim na Slovensku, 

spojená s prípravou a ochutnávaním tradičného afgánskeho jedla 

Vedenie školy 

7.12.+ 

9.12. 

Vianočný program „Štedrého vám večera“; generálka a nedeľné 

vystúpenie pre rodičov a širokú verejnosť 

Všetci pedagog. 

pracovníci 

12.12. Výchovný koncert agentúry Amos pod názvom Buďme ľudia, pre 

žiakov 1. a 2 stupňa zameraný na ľudskosť a prevenciu 

nežiadúceho spoločenského správania 

Vedenie školy 

18.12. Beseda s pracovníčkami CPPPaP  v 7. ročníku o nebezpečenstvách 

internetu a v 8. ročníku o škodlivosti fajčenia a závislostiach. 

Vedenie školy 

13.-18.1. Lyžiarsky výcvikový kurz, Krahule; žiaci 8. ročníka P. Páleš, vedenie 

školy 

19.2. Čas premien – program o dospievaní pre žiačky 7. ročníka – MP 

Education, s.r.o. 

K. Masaříková 



Žena ako symbol života – beseda o  vzťahu k svojej ženskosti, 

prevencia a správna starostlivosť o svoje telo  pre žiačky 9. ročníka 

- MP Education, s.r.o. 

22.2. Školský karneval T. Bagínová 

3. 5.  Stretnutie priateľov – výchovný koncert pri príležitosti festivalu Vedenie školy 

28.5. Vystúpenie cirkusu Jacko pre žiakov školy v telocvični Vedenie školy 

24.-27. 6. Školská olympiáda mladších aj starších žiakov, súťaže 

v atletických disciplínach, florbale, vybíjanej a prehadzovanej 

Všetci žiaci školy 

P. Páleš, A. 

Hálová 

Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Dátum   poznámka 

1.10. Relácia k Mesiacu úcty k starším M. Ševčíková 

29.10. Československý deň – projekty detí o rodine žijúcej v Česku Vedenie školy 

nov My family- projektové práce žiakov 5. ročníka z anglického jazyka 

na tému Moja rodina 

P. Porubanová 

Nov. Nástenka žiackych výtvarných  prác žiakov 4. ročníka – Moji starí 

rodičia 

J. Porubanová 

19.2. Čas premien – program o dospievaní pre žiačky 7. ročníka – MP 

Education, s.r.o. 

Žena ako symbol života – beseda o  vzťahu k svojej ženskosti, 

prevencia a správna starostlivosť o svoje telo  pre žiačky 9. ročníka 

- MP Education, s.r.o. 

K. Masaříková 

10.5. Relácia ku Dňu matiek M. Ševčíková 

11.6. Prednáška o prenatálnom vývine so študentkou pôrodníctva na 

Masarykovej univerzite v Brne Zuzanou Marcinechovou pre 

žiakov 8. ročníka (8.A a 8.B) 

I. Vincurská 

14.6. Relácia ku Dňu otcov M. Ševčíková 

a M. Martiníková 

Prierezová téma Ochrana života a zdravia 

Dátum   poznámka 

21.9. 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 

17.10. Účelové cvičenie žiakov 2. stupňa na Patlíkovej, organizované 

v spolupráci s armádou; napĺňanie osnov účelového cvičenia 

Vedenie školy 

20.11. Relácia o škodlivosti fajčenia pri príležitosti Týždňa boja proti 

závislostiam 

J. Hrušovská, D. 

Judinyová 

18.12. Beseda s pracovníčkami CPPPaP  v 7. ročníku o nebezpečenstvách 

internetu a v 8. ročníku o škodlivosti fajčenia a závislostiach. 

Vedenie školy 

11.6. Prednáška o prenatálnom vývine so študentkou pôrodníctva na 

Masarykovej univerzite v Brne Bc. Zuzanou Marcinechovou 

I. Vincurská 

Prierezová téma Dopravná výchova; výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Dátum   poznámka 

21.9. 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 

29.11. Vystúpenie míma Vlada Kulíška pre žiakov 1. a 2. stupňa v rámci 

tematického dňa Československý deň; umenie dohovoriť sa bez 

slov 

Vedenie školy 

12.12. Výchovný koncert agentúry Amos pod názvom Buďme ľudia, pre 

žiakov 1. a 2 stupňa zameraný na ľudskosť a prevenciu 

nežiadúceho spoločenského správania 

Vedenie školy 

      

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj 

Dátum   poznámka 

21.9. 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 

17.10. Účelové cvičenie žiakov 2. stupňa na Patlíkovej, organizované 

v spolupráci s armádou; napĺňanie osnov účelového cvičenia 

Vednie školy 

29.10. Noc v škole – výber detí z 2. stupňa, spojené s návštevou 

večerného Trenčianskeho hradu 

Učitelia 2. stupňa 

7. 11.  Interkultúrny deň na vlastnej koži – beseda žiakov 8. ročníka 

s migrantom z Afganistanu, dlhodobo žijúcim na Slovensku, 

spojená s prípravou a ochutnávaním tradičného afgánskeho jedla 

Vedenie školy 

7.12.+ 

9.12. 

Vianočný program „Štedrého vám večera“; generálka a nedeľné 

vystúpenie pre rodičov a širokú verejnosť 

Všetci pedagog. 

pracovníci 

12.12. Výchovný koncert agentúry Amos pod názvom Buďme ľudia, pre 

žiakov 1. a 2. stupňa zameraný na ľudskosť a prevenciu 

nežiadúceho spoločenského správania 

Vedenie školy 

13.-18.1. Lyžiarsky výcvikový kurz, Krahule; žiaci 8. ročníka P. Páleš, vedenie 

školy 

22.2. Školský karneval T. Bagínová 

30.5. MDD – školská olympiáda organizovaná žiakmi 9. ročníka Vedenie školy 

Jún Rozlúčka s deviatakmi – Obecný úrad Trenčianska Turná Sabová 

Prierezová téma Environmentálna výchova 

Dátum   poznámka 

nov Výstava projektov žiakov 9. roč. z anglického jazyka na tému 

Životné prostredie 

P. Porubanová 

Sept.-okt. Príroda, životné prostredie a deti – výtvarná súťaž; najlepšie práce 

zaslané na osvetové stredisko Trenčín 

Učitelia VYV 

11.12. Ekologický program žiakov 1. stupňa o separovaní odpadu, 

organizovaný n. o. Deti čistej Zeme vo vybraných triedach 1. 

stupňa 

  

25.3. Program ku Dňu vody – vedecký krúžok učí mladších spolužiakov 

o vode a jej tajomstvách 

I. Vincurská 

Prierezová téma Multikultúrna výchova 

+ podtéma: Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Dátum   poznámka 

Sept.-

dec.- 

Tvorivé dotyky s remeslom – projekt spolupráce s OOS v Trenčíne 

zameraný na ľudové remeslá, určený pre žiakov 3. – 6. ročníka 

Vedenie školy 



7. 11.  Interkultúrny deň na vlastnej koži – beseda žiakov 8. ročníka 

s migrantom z Afganistanu, dlhodobo žijúcim na Slovensku, 

spojená s prípravou a ochutnávaním tradičného afgánskeho jedla 

Vedenie školy 

23.11. Kuba, dve tváre slobody – interaktívna beseda v kine Hviezda 

v Trenčíne; výber žiakov 2. stupňa 

E. Hrnčárová, D. 

Sieklová 

22.2. Školský karneval T. Bagínová 

3. 5.  Stretnutie priateľov – výchovný koncert pri príležitosti festivalu Vedenie školy 

Máj, jún Tvorba projektov s tematikou Trenčianskej Turnej k 750. výročiu 

prvej písomnej zbierky o obci 

Medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov – 20. 

ročník (Srbsko – Padina: DFS Holubička, Slovensko -Veľké 

Leváre: DFS Leváranek) 

Všetky predmety 

  

Sabová, 

Orságová, Mego, 

Masaříková 

Protidrogová výchova a prevencia patologických javov 

Dátum   poznámka 

21.9. Beseda s pracovníčkami RÚVZ o zdravom životnom štýle (4. 

roč.), nelátkových závislostiach (7. ročník) a starostlivosti o mozog 

a Alzheimerovej chorobe (9. roč.) v rámci Dňa gramotnosti 

Vedenie školy 

29.10. Noc v škole – výber detí z 2. stupňa, spojené s návštevou 

večerného Trenčianskeho hradu 

Učitelia 2. stupňa 

Nov. Výstavka na chodbe 2. stupňa – protidrogový plagát žiakov 8. a 6. 

ročníka 

Učitelia 2. stupňa; 

koordinátorky 

20.11. Relácia o škodlivosti fajčenia  koordinátorky 

12.12. Výchovný koncert agentúry Amos pod názvom Buďme ľudia, pre 

žiakov 1. a 2 stupňa zameraný na ľudskosť a prevenciu 

nežiadúceho spoločenského správania 

Vedenie školy 

18.12. Beseda s pracovníčkami CPPPaP  v 7. ročníku o nebezpečenstvách 

internetu a v 8. ročníku o škodlivosti fajčenia a závislostiach. 

Vedenie školy 

apríl Výstava na chodbe 2. stupňa o škodlivosti drog koordinátorky 

jún Dotazník pre žiakov 8. a 9. ročníka o závislosti koordinátorky 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Vyhodnotené v časti 1i. 

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

Celoškolské projekty v školskom roku 2018/2019 

 Opatrenie 1.1 Premena Tradičnej školy na modernú, spolufinancovaný Európskym 

sociálnym fondom, názov projektu: Moderná škola – základ života. 

 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. 

 Medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov – 20. ročník. Hostia 

festivalu: DFS Holubička Padina – Srbsko, DFS Leváranek – Veľké Leváre. Výtvarná 

súťaž „ Dedinka jako maluvaná“. 



 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. 

 Školský projekt k 750. výročiu obce Trenčianska Turná a 35. výročiu DFS Štvorlístok: 

 Po zbojníckych chodníčkoch – turistika ku Stanovej skale, povesť o Stanovej skale 

a zbojníkovi Stanovi, história obce, zapojenie rodičov do projektu. Súťaž o cenu 

riaditeľky školy. 

 Operačný program: Ľudské zdroje spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom, 

prioritná os – vzdelávanie, Názov projektu: Podpora inklúzie pomocou nových 

pracovných miest 

 Školská jedáleň realizuje projekty podporované EÚ: Školské mlieko a Školské ovocie  

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

inšpekciou v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2018/2019 sme nemali kontrolu ŠŠI 

Škola mala kontrolu obce Trenčianska Turná - finančná kontrola vybraných faktúr a 

pokladničných dokladov za rok 2017. Kontrolu uskutočnil Ing. Róbert Lacko - hlavný kontrolór 

obce.  

§ 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 

 Dve školské ihriská v areáli školy 

 Budova materskej školy a školskej jedálne s kuchyňou, školská záhrada s preliezkami a 

pieskoviskami 

Základná škola 

Škola má 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, remeselnú dielňu, 4 triedy 

využíva školský klub detí. 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 a mzdárky 

 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, magnetické pilónové tabule(písanie 

kriedou), magnetické biele tabule(písanie fixkou).  

 Využívame remeselnú dielňu s krosnami na tkanie a keramickou pecou. Vybudovali 

sme kuchynský kútik pre krúžky varenia a predmet technika dievčatá. 

 Využívame školskú dielňu v športovej hale na predmet technika. 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 mimo-vyučovacom 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 žiakov  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 z finančných dôvodov nebola zrealizovaná. Cez letné prázdniny sme 

vybudovali kovové schody pred budovou 1. stupňa. Svojpomocne sme s rodičmi zrušili 

betónové schody, ktoré boli v havarijnom stave. Vybudovali sme svojpomocne tretiu 

skalku. O skalky v areáli školy sa starajú žiaci aj THP zamestnanci. 

V októbri 2018 bola dokončená prestavba školskej kuchyne. V januári 2019 bola 

dokončená prestavba materskej školy. Jej kapacita sa rozšírila zo 4 na 6 tried. Prestavbu 

realizovala obec Trenčianska Turná. Sme veľmi vďační našej obci za prestavbu školskej 

kuchyne, jedálne a materskej školy.  

§ 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 2018 

A) Prenesené kompetencie:  



Rozpočet na rok 2018: normatívne fin. prostriedky rozpočet 677 161,- € 

Presun nevyčerpaných FP do roku 2019 7 478,43 € 

Presun nevyčerpaných FP dopravného do roku 2019: 88,27 € 

Presun nevyčerpaných FP z roku 2017 15 644,39 € 

Presun dopravného z roku 2017: 173,95 € 

Normatívne finančné prostriedky: čerpané 669 682,57 €  

Mzdy s odvodmi: 594 140,88 € (561 849,30 € rok 2017) 

PN: 1 188,10 €  

Prevádzkové náklady( energie, údržba, revízia, spotrebný materiál): 74 353,59 € (60 

540,99 € rok 2017) 

Nenormatívne finančné prostriedky: 

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

podľa financovaných aktivít: 

Príjem: 12 422,- € 

Dohody o vykonaní práce pre vedúcich krúžkov: 3 692,71 € 

Mzda za krúžky - odmeny 5 652,- € 

Odvody - poistné: 2 799,77 € 

Plyn 277,52 € 

2. Finančné prostriedky na dopravné pre dochádzajúcich žiakov : 5 813,- € 

3. Finančné prostriedky na asistenta učiteľa: 40 320,- € 

4. Sociálne znevýhodnení: 0,- € 

5. Príspevok na predškolskú výchovu: 5 840,- € 

6. Príspevok na učebnice: 132,- € 

7. Príspevok na lyžiarsky výcvik: 5 100,- € 

8. Príspevok na školu v prírode: 4 100,- € 

9. Odchodné: 1 097,- € 

Spolu nenormatívne finančné prostriedky čerpané: 74 909,68 €  

Spolu prenesené kompetencie čerpané: 669 682,57 €  

- dopravné z roku 2017: 173,95 € 

- FP z rok 2017: 15 644,39 € 



- FP - dopravné presun do roku 2019: 88,27 € 

Spolu vyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie 744 592,25 €  

Iné mimorozpočtové prostriedky 

Vlastné zdroje - nájom z telocvične, popl. ŠKD, MŠ, réžia ŠJ: 67 756,80 €  

Dar - RaiffeisenBank- Turnianske fašiangy: 1 000,- € 

PASA - prax žiakov v MŠ: 89,74 € 

Vratka - Zdravotné poistenie – zam.  z r. 2017: 1 607,99 € 

Projekt - Rozprávkový les v kráľovstve Patlíkovo: 600,- € 

Grant- Dajme spolu gól: 100,- € 

Projekt - Podpora inklúzie pomocou nových pracovných miezd: 20 748,- € (čerp. 18 705,66 

€)  

Spolu mimorozpočtové fin.prostriedky: 91 902,53 €  

Kapitálové výdavky /vl. zdroje/ 1 920,- €  

Pergola 1 920,-- € 

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

B) Originálne kompetencie - podielové dane obce, Rozpočet: 358 912,63 € (310 080,- € rok 

2018) 

Mzdy a odvody: 279 798,84 € (257 909,56 € ) 

Prevádzkové náklady: 75 428,37 € (48 377,83 € ) 

PN: 2 680,42 € (2 181,691 € ) 

Odchodné 1 005,- € 

Originálne kompetencie spolu: 358 912,63 €  

Finančné prostriedky spolu: 1 141 564,67 € 

Finančná kontrola: vnútorná kontrola riaditeľkou školy 

Vypracovala: Janka Filinová - ekonómka 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. 



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 materskej školy, nákup učebných 

pomôcok, finančná podpora mimoškolských a kultúrno-športových aktivít materskej školy. 

K o m e n t á r 

k správe o hospodárení základnej školy v obci Trenčianska Turná 

za rok 2018 

 Základné informácie  

     Obec Trenčianska Turná má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti jeden samostatný právny 

subjekt – Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, ktorý 

vznikol zlúčením základnej školy s materskou školou a školskej jedálne dňom 1. januára 2003.  

     Hlavným ťažiskom činnosti tohto právneho subjektu je zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu v základnej škole, príprava detí v predškolskom zariadení na výchovno-

vzdelávací proces, zabezpečenie stravovania pre deti navštevujúce školské zariadenia 

a zabezpečenie voľno-časových aktivít detí mimo vyučovacieho procesu v záujmových 

krúžkoch a školskom klube detí.  

     V rámci využitia priestorov školského zariadenia mimo výchovno-vzdelávacieho procesu sa 

uvedené nebytové priestory prenajímajú  fyzickým a právnickým osobám, poskytujú sa 

priestory školy za účelom uskutočňovania rôznych kurzov (jazykových, počítačových....) 

     Počas kalendárneho roka 2018 obec nevykonala vo svojom školskom zariadení žiadne 

zmeny v jeho sieti, ani iné racionalizačné opatrenia. 

   Finančné zdroje – ich použitie 

     V roku 2018 boli obci Trenčianska Turná poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na financovanie vzdelávania  vo výške 

752 159,-€, z toho normatívne prostriedky vo výške 677 161,-€ a nenormatívne vo výške 74 

998,-€ /vzdelávacie poukazy 12 422,- €, dopravné 5 813,- €, príspevok na výchovu 

a vzdelávanie pre MŠ 5 840,- €,   príspevok na asistenta učiteľa  40 320,-€, príspevok na 

učebnice 132,- €, príspevok na lyžiarsky výcvik  5 100,- € a príspevok na školu v prírode 4 100,- 

€, odchodné vo výške 1 097,-€ a 174,-€ dopravné presunuté z roku 2017. 

     Finančné prostriedky na normatívne výdavky boli vyčerpané vo výške 669 683, € a čiastka    

7 478,43 -€ bola presunutá do roku 2019. Nenormatívne výdavky - na vzdelávacie poukazy, 

príspevok na výchovu a vzdelávanie, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, príspevok na asistenta učiteľa, príspevok na lyžiarsky výcvik a školu v prírode boli 

vyčerpané v plnej  výške. Na dopravné bol uskutočnený presun finančných prostriedkov do 

roku 2019 vo výške 88,27 €. 



     K 31. 12. 2018 evidovala Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska 

Turná 30 záväzky v čiastke 2 833,61 €. 

V roku 2018 boli finančné prostriedky ŠKD vo výške 1 920,00 € použité na kapitálové výdavky 

na nákup pergoly. 

 Záver 

     Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, v roku 2018 

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

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

I v budúcom období bude naša škola zodpovedne pristupovať k hospodárnemu využívaniu 

všetkých finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu.  

V Trenčianskej Turnej,  26. 03. 2019                               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 aj verejnosti. 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 

školy a 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 

8. a 4. ročníku sme realizovali 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 slabo-

prospievajúcim 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 aktívne zúčastňujú kontinuálneho vzdelávania. 

Pre zdravotne znevýhodnených žiakov pracovalo 10 asistentiek učiteľa(7 plných úväzkov). 

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 medzi-predmetových 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 výchovno-vzdelávacom procese pracovať s 

overenými a odborne garantovanými preventívnymi programami: Sila osobnosti. 

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

seba a publikáciu M. Zelinu Ako zmeniť sám seba. 

 Usmerňovaním žiakov riešiť konflikty a stresové situácie, rešpektovaním Metodického 

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

v školskom poriadku, 

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

talentu a záujmu, 

 Sprostredkovaním informácií preventívneho charakteru, spoluprácou s PZ, 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 testovanie5, 9 a 

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, 

 areál školy, ihriská využívajú po vyučovaní žiaci školy i občania obce na oddych, relax, 

športovanie, 

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

klubom dôchodcov), účelové cvičenie pre 2. stupeň(v spolupráci s armádou SR), 

Deň dopravnej výchovy, 

 zrealizovali sme školu v prírode s plaveckým výcvikom v 3. ročníku, lyžiarsky kurz v 8. 

ročníku 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 Stretnutie 

priateľov, Vianočný koncert a vianočný trh, veľkonočný charitatívny trh), 

 Spolupráca s Klubom dôchodcov Trenčianska Turná (na celoročnom Projekte 

regionálnej výchovy, pečieme medovníky, „drápeme“ perie...), 

 Besedy so starými rodičmi a zaujímavými osobnosťami obce. 

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

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

k všetkému živému. Systematickú pozornosť venujeme skvalitňovaniu environmentálnej 

výchovy ako prierezovej témy. 

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

spolupráce s ochranárskymi a chovateľskými organizáciami, 

 Zriadením zberových a zdravotníckych hliadok, 

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

k ochrane zelene v škole i mieste svojho bydliska, 

 Realizovaním schválených projektov Triedim, triediš, triedime, a triednych 

ekologických projektov v rámci vyučovacích hodín, 

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

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

prírode, využitie ekologickej triedy v areáli školy, 

 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. 

 Noc v škole. 

 

Činnosť ŠKD 

 V ŠKD sme zabezpečovali činnosť v 4 oddeleniach v mimo-vyučovacom 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 slabo-prospievajúcim 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 50 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 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. 

 Počas vianočného obdobia sme spolupracovali na vianočnom programe školy a 

vianočnom jarmoku. 

b) Úlohy v mimo-vyučovacej 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, streľba zo vzduchovky) i iných aktivít na škole v 

spolupráci s RZ a inými organizáciami (zúčastnili sme sa súťaže v oblasti IKT a robotiky 

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), 

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

 hospitačná činnosť riaditeľky školy: 38 hospitácií (základná škola, materská škola, 

školský klub detí, asistentky učiteľa). Plán hospitácií splnený na 73,1 % 

 dotazník deviatakov 9. A/9. B (žiaci hodnotia školu) 

 hospitačná činnosť zástupkyne pre 1. stupeň: 8 hodín 

 hospitačná činnosť zástupkyne pre 2. stupeň: 13 hodín 

 hospitačná činnosť vedúcej ŠKD: 3 hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

SEPTEMBER 

Dátum Úloha 

3. 9. 

PRVÉ  ZVONENIE - stretnutie v triedach, privítanie žiakov 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 

Triednické hodiny 

PEDAGOGICKÁ RADA 

5. 9. Príprava projektu TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM 

6. 9. Rozdanie dotazníkov k aktualizácii aSc agendy 

10. 9. 
VZDELÁVACIE POUKAZY - rozdanie do rodín s ponukou krúžkovej 

činnosti 

13. 9. 
Plenárne ZDRUŽENIE RODIČOV 

TRIEDNE  ZR - voľba triedneho dôverníka 

21. 9. 

DEŇ DOPRAVY -  aktivity k téme Bezpečne do školy 

•  ZDRAVOTNÉ HLIADKY 

•  DOPRAVNÉ  IHRISKO - podľa harmonogramu - pre zlé počasie 

preložené 

•  PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POHYBU PO CESTE 

•  PRAKT. ČINNOSTI súvisiace s bezpečnosťou na ceste 

•  AUTOŠKOLA 

•  POŽIARNICI 

•  PRAVIDLÁ SPRÁVANIA  V DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH 

24. 9. O ZLATEJ RYBKE - predstavenie divadla CLIPPERTON pre 1.-4. ročník 

26. 9. TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM - šúpoliarska dielnička 

27. 9. NÁVŠTEVA KNIŽNICE M. REŠETKU - 9. ročník 

28. 9. NÁVŠTEVA KNIŽNICE M. REŠETKU - 5. ročník 

28. 9. Aktualizovaná  aSc  Agenda – noví žiaci, upgrade telefónov a adries 

Ďalšie úlohy: 

 •  Odovzdanie ČTP  pre jednotlivé predmety v elektronickej podobe 

 

•  Zozbieranie vzdelávacích poukazov a prihlášky do krúžkov od žiakov 
(do 20. 9.) 

 

•  Odovzdanie agendy a protokolu o krúžkovej činnosti zriaďovateľovi 

 

•  Plány práce krúžkov, príprava činnosti 

 

• Založenie triednej dokumentácie (hlavičky, pečiatky) 

 

 

 

 

OKTÓBER 



Dátum Úloha 

1.10. ZAČIATOK ČINNOSTI ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV 

2.10. SŤAHOVANIE ŠJ DO PRIESTOROV MŠ - skrátené vyučovanie 

3.10. ŠÚPOLIARSKA DIELNIČKA - 7. roč. 

4.10. 
HRNČIARSKA DIELNIČKA - 3. roč. (10-15 Ž) 

STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA 

5.10. Výstava exotických vtákov - exkurzie 

8.10. 
Školenie  IT AKADÉMIA 

PRACOVNÁ PORADA 

9.10. 
EXKURZIA - 8. ročník - Po stopách Ľ. Štúra 

Školenie  IT AKADÉMIA 

10.10. Školenie  IT AKADÉMIA 

11.10. HRNČIARSKA DIELNIČKA - 3. roč. (10-15 Ž) 

15.10. DROTÁRSKA DIELNIČKA - 5. roč. (10 - 12 Ž) 

15.-17.10. Školenie  IT AKADÉMIA 

18.10. 
HRNČIARSKA DIELNIČKA - 3. roč. (10-15 Ž) 

VÝSTAVA DRONOV - exkurzia a tvorivá dielňa 

22.10. DROTÁRSKA DIELNIČKA - 5. roč. (10 - 12 Ž) 

24.10. EXKURZIA - 4. ročník - planetárium, vlastivedné múzeum 

25.10. EXKURZIA - 8. a 9. ročník - Múzeum holokaustu 

26.10. 

Vystúpenie DFS Štvorlístok pre seniorov v KD 

PLÁN PRÁCE ZÁUJMOVÉHO KRÚŽKU - priniesť na 

opečiatkovanie a kontrolu 

29.10. 

ČESKO-SLOVENSKÝ DEŇ - tematické vyučovanie 

SUPERMARKET - vystúpenie míma Vlada Kulíška 

DROTÁRSKA DIELNIČKA - 5. roč. (10 - 12 Ž) 

Ukončenie projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY 

NOC V ŠKOLE - 2. stupeň 

30.-2.11. JESENNÉ  PRÁZDNINY - čerpanie NV alebo RD 

ŠKD:  

 • práca s prírodným materiálom 

 • spoznávanie rastlín našich záhrad - príprava herbára 

 • strašiak v poli - výzdoba areálu 

 • úcta k starším - výroba pozdravov 

Ďalšie úlohy:  Vystúpenie DFS Štvorlístok pre DOS 

 •  Súťaž o NAJKRAJŠIU TEKVIČKU 

 •  ČITATEĽSKĚ AKTIVITY k projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY 

 •  PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 5 

 •  Plány práce krúžkov, príprava činnosti 

 

NOVEMBER 



Dátum Úloha 

7.11. 
INTERKULTÚRNY DEŇ NA VLASTNEJ KOŽI - 8. ročník 

PROJEKT "ASISTENTI" - pracovné stretnutie 

8.11. 

HRNČIARSKA DIELNIČKA (3. roč.) - posledné stretnutie 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESOV TN a NM/V. v šachu 

PRACOVNÉ STRETNUTIE VÝCHOVNÝCH PORADCOV 

9.11. 

ČIPKÁRSKA DIELNIČKA  (6. ročník) 

deadline odoslania ZABEZPEČENIE EXT. DOZORU PRI 

TESTOVANÍ 5 

13.11. 

KOMPARO -  9. roč. SJL a MAT 

deadline HLAVNÉ OBJEDNÁVACIE KONANIE UČEBNÍC pre 
šk. r. 2019/20 

16.11. 
ČIPKÁRSKA DIELNIČKA  (6. ročník) 

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA - deadline odoslania prihlášok 

21.11. 
PEDAGOGICKÁ RADA - štvrťročná klasifikačná konferencia 

TESTOVANIE 5 - riaditeľské voľno žiakov 6.-9. roč. 

22.11. 
TVORIVÁ DIELNIČKA - PLSTENIE  (8. ročník) 

TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA 

23.11. 

OLYMPIÁDA v ANJ a NEJ - deadline odoslania prihlášok 

ČIPKÁRSKA DIELNIČKA  (6. ročník) 

KUBA - beseda (20 detí rôznych ročníkov 2. st.) 

19.11. 
TVORIVÁ DIELNIČKA - PLSTENIE  (8. ročník) 

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo 

 ČIPKÁRSKA DIELNIČKA  (6. ročník) 

29.10. MAJSTER CERUZKY - oslava učenia 

ŠKD:  

 • BYLINKY - ochutnávka čajov 

 • SVÄTOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD 

 • výroba lampiónov 

 • ROZPRÁVKY STARÝCH MÁM 

 • POVESTI O NAŠEJ OBCI - čítanie a kreslenie 

Ďalšie úlohy: 

 • STOROČNICA ČSR - výstava v Štátnom archíve Trenčín 

 • ZELENÝ OBJEKTÍV - súťaž mladých fotografov na tému LES 

 • príprava výrobkov na vianočné trhy 

 • príprava vianočných pozdravov pre sponzorov školy 

 •  vystúpenie DFS Štvorlístok pre DOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

DECEMBER 

Dátum Úloha 

3.12. 

1. GENERÁLKA VIANOČNÉHO KONCERTU 

PRACOVNÁ PORADA 

4.12. 

SÚŤAŽ V STREĽBE ZO VZDUCHOVKY 

VYSTÚPENIE DFS ŠTVORLÍSTOK 

5.12. 
2. GENERÁLKA VIANOČNÉHO KONCERTU 

SPRÁVAJ SA NORMÁLNE - ukážky práce s pyrotechnikou 

6.12. 

MIKULÁŠ - ranné vinšovačky, mikulášska návšteva v triedach 

MIKULÁŠSKE VYSTÚPENIE pre deti v MŠ a pre DOS 

SÚŤAŽ VO VYBÍJANEJ DIEVČAT 

7.12. 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - šk. kolo 

3. GENERÁLKA VIANOČNÉHO KONCERTU 

9.12. VIANOČNÝ KONCERT  +  VIANOČNÁ TRŽNICA 

11.12. 

EKO PROGRAM - separovanie odpadu 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - šk. kolo (2. časť) 

12.12. 

BUĎME ĽUDIA - výchovný koncert agentúry AMOS   (1. st.) 

BUĎME ĽUDIA - výchovný koncert agentúry AMOS   (2. st.) 

PYTAGORIÁDA P3, P4, P5 - šk. kolo 

13.12. PYTAGORIÁDA P6, P7, P8 - šk. kolo 

20.12. VIANOČNÁ KAPUSTNICA - spoločenské posedenie 

21.12. 

1. st. - spoločné prianie k nadchádzajúcim sviatkom 

1. st. - triedne posedenia pri vianočnom stromčeku 

2. st. - triednická hodina 

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

22.12.-7.1. 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 

 •  DRÁPANIE PERIA - tradičné zvyky v spolupráci s Klubom dôchodcov 

Ďalšie úlohy 

  OLYMPIÁDA v ANJ a NEJ - odoslanie prihlášok do okr. kola - do 7. 12. 

  DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - odoslanie prihlášok do okr. kola - do 18. 12. 

 

 GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - odoslanie prihlášok do okr. kola - do 

21. 12. 

 

 ADVENTNÉ AKTIVITY - triednické hodiny, výroba a posielanie 

pozdravov 

 INVENTARZÁCIA 

  



 

 

 

 

 

 

JANUÁR 

Dátum Úloha 

1.-7.1. VIANOČNÉ PRÁZDNINY (žiaci), zamestnanci NV, RD 

8.1. ZAČIATOK VYUČOVANIA - príhovor v školskom rozhlase 

9.-25.1. 
SKÚŠANIE, HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA výsledkov v 1. 

polroku 

10.1. TECHNICKÁ SÚŤAŽ - ručné obrábanie kovov, robotika 

11.1. FUNKČNÉ VZDELÁVANIE - riaditeľka školy 

14.1. FUNKČNÉ VZDELÁVANIE - riaditeľka školy 

15.1. 
VÝROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA ITMS projektu - 

deadline 

13.-18.1. LYŽIARSKY VÝCVIKOVÝ KURZ - 8. a 9. ročník 

16.1. OLYMPIÁDA v ANGLICKOM JAZYKU  1A, 1B 

21.1. 
ŠKOLENIE v oblasti ochrany os. údajov (Zákon č. 513/1991-

novelizácia) 

23.1. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - 7. ročník 

25.1 

Prerokovanie vých. opatrení a znížených známok zo správania s 

RŠ 

Ukončenie klasifikácie za 1. polrok, zapísanie výsledných známok 
jednotlivých predmetov do ASC Agendy 

28.1. 

PEDAGOGICKÁ RADA - polročná klasifikačná konferencia 

ZDRUŽENIE RODIČOV žiakov 9. roč. – voľba ďalšieho 

smerovania  po skončení ZŠ 

29.1. 

Kontrola podkladov pre tlač výpisov klasifikácie 

Kontrola pedagogickej a triednej dokumentácie 

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE 

30.1. Administrácia a tlač výpisov klasifikácie 

31.1. 
Odovzdávanie výpisov klasifikácie, analýza vých.-vzdel. výsl. 

Slávnostné ukončenie vyučovania v 1. polroku 

1.2. POLROČNÉ PRÁZDINY (žiaci, pg. zam. čerpanie NV alebo RD) 

ŠKD:  

 •  Vyrábame nezvyčajné kŕmidlá pre vtáčiky 

 •  Výtvarné techniky na tému ZIMA 

 •  Stavanie snehuliakov (v prípade priaznivých podmienok) 

Ďalšie úlohy: 

 •  Triedne kolá súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

 •  Rozhlasová relácia o prevencii chrípkových ochorení 

 

•  odovzdanie ŠTATISTICKÝCH VÝKAZOV - IKT, ŠJ, TV 

zariadenia 



 

 

 

 

 

FEBRUÁR 

Dátum Úloha 

1. 2. POLROČNÉ PRÁZDNINY (čerpanie RD alebo NV) 

4. 2. ZAČIATOK VYUČOVANIA V NOVOM POLROKU 

4. 2. GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo 

4. 2. RADA ŠKOLY 

4. 2. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 5.-9. roč. 

8. 2. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 2.-4. roč. 

11. 2. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - deadline odoslania prihlášok 

14. 2. ROBOTICKÝ DEŇ 

15. 2. ROBOTICKÝ DEŇ 

20. 2. 
VESMÍR OČAMI DETÍ - deadline odovzdania prác 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - obvodné kolo 

28. 2. 
PORADA koordinátorov prevencie, šk. psychológov a soc. 

pg. 

ŠKD:  

 •  Na FAŠIANGY veselo (výroba masiek a karneval) 

 •  Vychádzky do prírody 

 

•  Turnaj medzi odd. v DÁME a ČLOVEČE, NEHNEVAJ 

SA 

Ďalšie úlohy: 

  Triedne kolá súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

 

 Plnenie prierezovej témy NEDAJME VTÁČKOM 

ZAHYNÚŤ 

 

 Plnenie prierezovej témy V ZDRAVOM TELE 

ZDRAVÝ DUCH 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MAREC 

Dňa Úloha 

1. 3. IT - AKADÉMIA - vzdelávanie učiteľov INF 

4.-8. 3. JARNÉ PRÁZDNINY (čerpanie RD alebo NV) 

8. 3. IT - AKADÉMIA - projektové stretnutie, školenie riaditeľov 

8. 3. IT - AKADÉMIA - vzdelávanie učiteľov MAT 

11. 3. PRACOVNÁ PORADA 

12. 3. KONTROLA z RÚVZ 

14. 3. KDE BOLO - TAM BOLO - aktivity k Mesiacu knihy 

15. 3. 
FUNKČNÉ VZDELÁVANIE vedúcich zamestnancov 

IT - AKADÉMIA - vzdelávanie učiteľov INF 

20. 3. PRVÝ JARNÝ DEŇ 

21. 3. 
DEŇ VODY - tematické aktivity na VH podľa uváženia 

vyučujúcich 

22. 3. IT - AKADÉMIA - vzdelávanie učiteľov INF 

26. 3. PYTAGORIÁDA - P3, P4, P5 

27. 3. PYTAGORIÁDA - P6, P7, P8 

28. 3. 

KDE BOLO - TAM BOLO - aktivity k Mesiacu knihy 

PROGRAMOVANIE V JAZYKU SCRATCH - tvorivá 

dielňa 

DEŇ UČITEĽOV - posedenie v Gazdovskom dvore 

29. 3. IT - AKADÉMIA - vzdelávanie učiteľov INF 

ŠKD:  

 •  kvíz o rozprávkach 

 •  návrh na obal na knihu 

 •  výroba pozdravov ku Dňu učiteľov 

Ďalšie úlohy: 

 •  príprava na TESTOVANIE 9 

 •  Príprava ŠvP s PLAVECKÝM VÝCVIKOM 

 

•  MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - čitateľské 

aktivity 

 •  Príprava výrobkov na VEĽKONOČNÝ BAZÁR 

 •  Odoslanie prihlášok na SŠ 

 

 



 

 

 

 

 

 

APRÍL 

Dňa Úloha 

5.-6. 4. SÚSTREDENIE DFS ŠTVORLÍSTOK 

8. 4. FUNKČNÉ VZDELÁVANIE 

10. 4. 
SPOLOČNÉ ZASADNUTIE MZ 1. st. a MŠ – info. o 

predškolákoch 

11. 4. DEŇ NARCISOV - prevencia ochorenia na rakovinu 

13. 4. 
DETI CHRÁNIA PRÍRODU - podujatie Obce TT a OZ Robíme to 

pre deti 

8.-13.4. 
ŠKOLA V PRÍRODE S PLAVECKÝM VÝCVIKOM - presunuté 

pre chorobu 

15. 4. FUNKČNÉ VZDELÁVANIE 

17. 4. 
DOBROČINNÝ VEĽKONOČNÝ BAZÁR 

DEŇ ZEME - rozhlasová relácia, aktivity podľa uváženia učiteľov 

18.-23. 
4. 

VEĽKONOČNÉ  PRÁZDNINY - žiaci;   pg. zam. - NV, RD 

24. 4. PEDAGOGICKÁ RADA - klasifikačná porada 

25. 4. TRIEDNE ZR - individuálnou alebo spoločnou formou 

26.-28. 

4. 
DFS v Chorvátsku 

29. 4. ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 

ŠKD:  

 •  MAĽOVANÉ VAJÍČKO - zdobenie kraslíc rôznymi technikami 

 •  ZHOTOVENIE A VYNÁŠANIE MORENY 

 •  VEĽKONOČNÝ DOBROČINNÝ TRH 

 
•  TAJOMSTVÁ LESA - kreslenie, rozprávanie o lesoch a ich 

obyvateľoch 

 •  MAĽOVANIE NA CHODNÍK - vítanie jari 

 •  DEŇ ZEME - školský projekt 

Ďalšie úlohy: 

 •  plnenie prierezovej témy  V ZELENEJ KRAJINE 

 • príprava programu ku Dňu matiek 

 • príprava darčekov pre budúcich prvákov 

 

• nácvik pesničky ANIČKA DUŠIČKA a ČIEŽE TO 
DIEVČATKO     na festival STRETNUTIE PRIATEĽOV 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁJ 

Dňa Úloha 

1. 5. SVIATOK PRÁCE - štátny sviatok 

2. 5. KOMPARO 4 - testovanie žiakov 4. ročníka 

3. 5. STRETNUTIE PRIATEĽOV - vých. koncert (končí 11.30 h) 

4. 5. STRETNUTIE PRIATEĽOV - hlavný festivalový program 

5. 5. STRETNUTIE PRIATEĽOV - ukončenie festivalu 

8. 5. DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM - štátny sviatok 

10. 5. FUNKČNÉ VZDELÁVANIE 

12. 5. DEŇ MATIEK - kultúrny program žiakov MŠ a ZŠ 

13. 5. PRIJÍMACIE SKÚŠKY na stredné školy - 1. termín 

16. 5. 
SEMINÁR k metodike ANJ 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY na stredné školy - 2. termín 

19. 5. 
FESTIVALOVÁ PREHLIADKA DFS 

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE - žiaci 3. ročníka 

28. 5. CIRKUS JACKO - vystúpenie k MDD 

29. 5. 

O PSÍČKOVI A MAČIČKE - div. predstavenie k MDD (1.-4. roč.) 

DIV. PREDSTAVENIE V ANGLICKO-SLOVENSKOM 
JAZYKU - 7.-8. r. 

31. 5. 
ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA - otvorenie + šport. hry VEĽKÍ 

MALÝM 

ŠKD:  

 
•  JA A MOJA RODINA - výroba darčekov ku Dňu matiek a Dňu 

rodiny 

 •  výroba mávadiel - oslava Sviatku práce 

 •  príprava jednoduchého jedla, stolovanie 

Ďalšie úlohy: 

 

 v rámci výzdoby KD na STRETNUTIE PRIATEĽOV 

môžu vyučujúci 

 prezentovať výtvarné práce, projekty, výrobky zo šk. a rem. 

dielne počas FESTIVALU bude aj vyhodnotenie súťaže 

DEDINKA JAKO MALUVANÁ, práce budú tiež 
vystavené v KD vo vestibule 

  

  plnenie prierezovej témy  REGIONÁLNA VÝCHOVA 

  INTENZÍVNE UČENIE - VEĽKÉ FINÁLE SA BLÍŽI 



 

 

 

JÚN 

Dňa Úloha 

3. 6. 
PRACOVNÁ PORADA 

VÝLET  9. A + 8. B 

4. 6. VÝLET 4. A + 4. B   a  5. A + 5. B 

6. 6. IT ACADEMY - 

6.-7. 6. MOJA ŽIVOTNÁ CESTA - 8. A a 8. B 

7. 6. VYSTÚPENIE DFS ŠTVORLÍSTOK 

8. 6. VYSTÚPENIE DFS ŠTVORLÍSTOK 

10. 6. ŠKOLENIE RIADITEĽOV k Zákonu č. 317 Z.z. 

11. 6. VÝLET 7. A + 7. B   a  9. B 

12. 6. 

FOTOGRAFOVANIE TRIED 

ODOVZDANIE ZÁPISNÝCH LÍSTKOV na stravovanie v 

ŠJ 

15. 6. VYSTÚPENIE DFS ŠTVORLÍSTOK 

19. 6. 

VÝLET 1. A + 1. B - Ranč na Striebornom jazere 

ROZLÚČKA SO ŠKOLOU - prijatie u starostu obce  9. A, 9. 

B 

20. 6. VÝLET 3. A + 3. B 

21. 6. VÝLET 5. a 6. ročník (výber žiakov) 

24. 6. PEDAGOGICKÁ RADA - klasifikačná konferencia 

24.-.26. 

6. 
VÝMENA UČEBNÍC medzi ročníkmi 

25. 6. 

VÝLET 2. A + 2. B 

SÚBOJ 3D TLAČIARNÍ 

ZR s rodičmi budúcich prvákov 

25.-

26.6. 
OLYMPIÁDA - priebežné súťaže, vyhodnotenie 

28. 6. SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 

29. 6. TURNIANSKY PEDÁL 

1. 7. HODNOTIACA PRACOVNÁ PORADA 

ŠKD:  

 •  TEŠÍME SA NA PRÁZDNINY 

 •  NAŠA DEDINKA - vernisáž výtvarnej a literárnej súťaže 

 •  výroba pozdravov ku DŇU OTCOV 

Ďalšie úlohy: 

 •  testovanie čítania - Bagínová + tr. uč. 1. st. 

 •  odovzdanie záznamov o krúžkovej činnosti do 17. 6. 

 •  IT FITNES TEST - vyučujúci INF 

 

•  podrobný rozpis činností počas posledného týždňa aktuálne 

upresníme 



§ 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, moderná, kreatívna vzdelávacia inštitúcia, ktorá veľmi dobre spolupracuje so 

zriaďovateľom – Obcou Trenčianska Turná, spoločenskými organizáciami a rodičmi. 

Zabezpečuje pre žiakov bohatú mimoškolskú činnosť v ŠKD a v krúžkoch. Škola sa venuje 

zdravotne znevýhodneným žiakom, pre ktorých pracuje školský špeciálny pedagóg, školský 

psychológ, 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. 

                      SWOT ANALÝZA ŠKOLY   -   školský rok 2018/19 

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 (nemecký jazyk, francúzsky jazyk) 

a alternatívneho predmetu (technická výchova, konverzácia v AJ) 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, ...). 

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), 

 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), 

 malá účasť na rodičovských združeniach, u niektorých rodičov nedostatočné 

sledovanie výsledkov žiakov počas školského roka – nepodpísané žiacke knižky, 

nevyužívanie elektronickej žiackej knižky, nereagovanie na písomné upozornenia 

učiteľov, 

 u niektorých rodičov jednostranné posúdenie problému len z pohľadu žiaka bez 

konzultácie s konkrétnym vyučujúcim prípadne triednym učiteľom, 

 Neskoré, alebo žiadne ohlásenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní, 

 benevolentné pristupovanie niektorých rodičov k absencii svojich detí na vyučovaní 

(zbytočné vymeškávanie vyučovania, organizovanie rodinných dovoleniek počas 

školského roka). 

 

 

 

 

 



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, 

 výborná spolupráca s obcou Trenčianska Turná. 

Ohrozenia, ktoré na nás vplývajú 

 zlý obraz o školstve vytváraný a podporovaný médiami, 

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

samotnej realizácii, 

 namiesto debyrokratizácie v školstve zažívame v súvislosti s povinnými školskými 

výkazmi byrokraciu, 

 napriek modernej škole, ktorá vzdeláva kreatívnymi vyučovacími metódami, 

niektorí žiaci nemajú záujem o vzdelávanie, napredovanie, rozvíjanie schopností 

a talentu, rodičia takýchto žiakov nás nepodporujú v snahe motivovať ich k učeniu, 

 prehnaná mediálna informovanosť a slabé morálne a etické hodnoty, ktoré mala 

žiakom vštepiť rodina, vedie niektorých žiakov k arogancii, agresivite, 

a opakovanému nerešpektovaniu školského poriadku. S takýmito žiakmi si nevedia 

vo vyšších ročníkoch poradiť ani rodičia. 

§ 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 

35 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, taktiež rodičov, ktorí nám pomohli motivovať žiakov tak, aby na sebe 

pracovali. 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 boli prijatí na bilingválne gymnázium (tabuľka 1d - úspešnosť 

žiakov na prijímacích skúškach). 

§ 2. ods. 2 a Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Psycho-hygienické podmienky v ZŠ sú dodržiavané. Žiaci pracujú v čistých vetraných triedach. 

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

pracovnom vyučovaní a technike. Dodržiavame i denný určený počet vyučovacích hodín pre 

jednotlivé ročníky. Žiaci majú dostatok času na obed po vyučovaní, aby mohli pokračovať v 



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. 

 Psycho-hygienické 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. 

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

pravidelne na vychádzky a dodržuje sa potrebný čas pobytu vonku. 

 Psycho-hygienické podmienky pre zamestnancov MŠ aj ŠJ sa vyriešili prestavbou 

materskej školy a školskej jedálne v rokoch 2017 - 2019. Vďaka obci Trenčianska Turná 

máme modernú materskú školu aj školskú jedáleň so zázemím pre zamestnancov. 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy: 

Názov záujmového 

krúžku 

Počet 

detí 

Počet 

skupín 
Vedúci 

3D model 5. - 9. 17  Ing. Juraj Červeňan 

Aerobic - dance I. 1.-2. 13  Bc. Jana Hrušovská 

Aerobic - dance II. 3.-4. 13  Mgr. Dominika Judinyová 

Cvičenie pre zdravie 9  Jarmila Sýkorová 

Čitateľský krúžok 12  Sandra Marcinátová 

DFS-Štvorlístok 53 2 

Mgr. Tomáš Mego, PaedDr. Beáta Sabová,  

Ing. Jakub Závodský, PaedDr. Dagmar 

Orságová, Simona Vaneková 

Florbalový krúžok 5. - 9. 44 2 Miroslav Hála 

Futbalový krúžok 1. -4. 27  Ing. Róbert Lacko 

Keramika a výtvarné 

techiniky 5.-9. 
28 2 Zuzana Balážová, Mgr. Janka Poláčková 

Letecko-modelársky 

krúžok 
22  Mgr. Vladimír Zvalený 

Maškrtné jazýčky - 

varenie 5. -6. 
18  PaedDr. Milena Mutňanská 

Matematika pre život I. 19  PaedDr. Beáta Sabová 

Matematika pre život II. 15  Mgr. Katarína Dudáková 

Novinársky krúžok 0  Mgr. Daniela Kolmanová 

Paličkovanie 7  Janka Červeňanová 

RoboLab 5.-9. 13  Mgr. Peter Páleš 

Ručné práce 11  Jarmila Hudeková 

Slovenčina pre život I. 15  Mgr. Paulína Častulínová 

Slovenčina pre život II. 15  Mgr. Gabriela Boriková 

Športový krúžok 1.-4. 29  PaedDr. Milena Mutňanská 

Športový krúžok 4.-9. roč. 26  Mgr. Alexandra Hálová 

Turistický krúžok 49 2 PaedDr. Beáta Sabová 

Turistický krúžok 5. -9. 39 2 Ing., Mgr. Katarína Masaříková 

Vedecký krúžok 5. -. 9. 27  Mgr. Ivana Vincurská 



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

Výtvarný krúžok 5.-9. 

roč. 
18  Mgr. Mária Godovičová 

§ 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, 

knižných odmien pre žiakov), 

 Personálna pomoc pri zabezpečovaní mimoškolskej činnosti (karneval, festival 

Stretnutie priateľov, fašiangový sprievod obcou), 

 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( firma VASPO – schody, Mgr. 

Art. Martin Gašpar – šijací stroj, Autoškola Jaroslav Prekop), 

 Individuálne konzultácie rodičov a pedagógov pri riešení výchovných a 

vzdelávacích problémov žiakov, 

 Spolupráca pri profesijnej orientácii žiakov 9. ročníka, 

 Spolupráca pri zabezpečení edukačných pomôcok, 

 Karneval - zabezpečenie občerstvenia, 

 Možnosť logopedickej starostlivosti 

 Vianočný jarmok, 

 Fotodokumentácia z aktivít školy( Ladislav Husár), 

 Medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov - 20. 

ročník(ubytovanie a stravovanie hostí, sponzori – zverejnení v obecných 

novinách, tradičná aktivita školy i obce). 

Spolupráca s Radou školy 

 Podpora aktivít školy, 

 Prerokovanie a schválenie výchovného programu a školských vzdelávacích programov, 

a koncepčného zámeru školy, 

 Riešenie problémových situácii, 

 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 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 - 20. 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, 

 spolupráca s obcou a verejnosťou pri realizácii výstav v škole pri príležitosti 750. 

výročia obce. 

Školský klub detí 

 zorganizovanie tvorivých dielní v rámci osláv 750. výročia prvej písomnej 

zmienky o obci, 

 pomoc pri inštalovaní výstav v rámci 750. výročia prvej písomnej zmienky o 

obci a výzdoba javiska v kultúrnom dome i pódia na ihrisku, 

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

Spolupráca s miestnymi organizáciami 

 Obec Trenčianska Turná podporuje 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, odmeňuje deti, nakupuje pomôcky, 

pripomienkuje školský vzdelávací program. Vyjadruje sa k exkurziám, školským 

výletom, školám v prírode, podporuje a schvaľuje výchovné koncerty. Spravuje 2% z 

dane (zaplatili nábytok do 1. B triedy a edukačné nálepky na schody), 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 11- 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 28 začlenených a 38 zohľadňovaných žiakov, ktorí pre 

zdravotné znevýhodnenie potrebujú individuálny prístup, odbornú pomoc špeciálneho 

pedagóga a školského psychológa; špeciálny pedagóg a školský psychológ poskytujú 

odborné rady našim učiteľom podľa potreby, spolupracujú pri tvorbe individuálnych 

vzdelávacích plánov, poskytujú 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 učiteľa. 

 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. Búci Bratislava. 

Záver 

Vypracovala: PaedDr. Beáta Sabová 

V Trenčianskej Turnej, 7. októbra 2019 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade školy dňa: 2. 9. 2019 

Vyjadrenie rady školy 

Riaditeľka školy predložila správu rade školy na prerokovanie dňa 10. 10. 2019 

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

úspešný školský rok 2018/2019 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Správa bola predložená riaditeľkou školy obecnému zastupiteľstvu a prerokovaná na 

obecnom zastupiteľstve 23. 10. 2019. Správa bola schválená uznesením. Výpis uznesenia č. 

183/10-2019 zo dňa 23. 10. 2019, Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej po prerokovaní 

schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení za školský rok 2018/2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 



SPRÁVA 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej 
škole Základnej školy Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 v školskom roku 
2018/2019 

 

a/ základné identifikačné údaje o škole: 

1. Názov školy: ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 

Materská škola je:  Elokované pracovisko, Trenčianska Turná 87, Trenčianska Turná, ako 

súčasť Základnej školy s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, 

Trenčianska Turná 

2. Adresa školy: Trenčianska Turná 30, PSČ 913 21 
3. IČO:                  31201458 
4. Druh školy:     materská škola poskytujúca predprimárne vzdelávanie 
5. Vyučovací jazyk: slovenský 
6. Forma výchovy a vzdelávania: celodenná 

7. Telefónne číslo MŠ: 032/65 85 183, 0901 704 879                   

8.  Kontakty: a.porubanova@gmail.com 

9.  Zriaďovateľ: Obec Trenčianska Turná, 91321  Trenčianska Turná  86 
10.  Riaditeľka školy:  PaedDr. Beáta Sabová 
11. Zástupkyňa RŠ :    PhDr. Alena Porubanová 

Rada školy    

       RŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, spoločným pre ZŠ a MŠ. Má 11 
členov, bola informovaná o dlhodobej koncepcii MŠ, výsledkoch dosiahnutých vo výchovno-
vzdelávacom procese, plánoch a projektoch MŠ, vyjadrovala sa ku koncepcii a výsledkom 
výchovno-vzdelávacej činnosti. V školskom roku 2018/2019 RŠ zasadala 4 krát. Za MŠ bola 
delegovaná  členka Katarína Blažejová, ktorá bola v apríli 2015 zamestnancami školy zvolená 
a stala sa novou členkou Rady školy za MŠ. 

Metodické združenie a pedagogická rada 

      Poradné a iniciatívne orgány riaditeľa MŠ. Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. Pomáhajú 
materskej škole rozvíjať metodickú oblasť výchovy a vzdelávania.  Pracujú na základe plánu 
činností, ktorý každoročne schvaľuje zástupkyňa pre materskú školu. Zasadnutia metodického 
združenia bývajú spravidla 4-krát ročne. Vedením metodického združenia bola poverená Gabriela 
Bulková. Úlohou je koordinovať plnenie učebných osnov Školského vzdelávacieho programu - 
poskytovať poradenskú činnosť zameranú na skvalitňovanie plánovania, projektovania a 
programovania výchovno-vzdelávacej činnosti - prezentovať výsledky najlepšej praxe vo vnútri 
materskej školy i navonok - zabezpečovať tok informácií smerom od zástupkyne  MŠ k pedagogickým 
zamestnancom i naopak. 

b/  údaje o počte detí v MŠ: 

V školskom roku 2018/19 bolo v MŠ 95 detí v štyroch triedach. 

Trieda Vekové zloženie Stav k 15. 9. 2018 Stav k 30. 6. 2018 Učiteľky 

1. 5-6 24  Gabriela Bulková                 
Ing.BC. Anna Hanincová 



2. 4-5 24  Bc.Gabriela Porubanová         
Mgr. Miroslava Galiková 

3. 5-6 24  Božena Chudadová      
PhDr. Alena Porubanová 

4. 3-4 24  Katarína Blažejová             
Bc. Andrea Ondrášková 

 

Trieda Vekové zloženie Stav k 15.11.2018 Stav k 30. 6. 2019 Učiteľky 

1. 5-6 20 20 Gabriela Bulková                 
Ing. Bc. Anna Hanincová 

2. 4-5 20 21 Bc. Gabriela Porubanová         
Nikola Porubanová 

3. 5-6 20 20 Božena Chudadová      
PhDr. Alena Porubanová 

4. 3-4 20 20 Katarína Blažejová             
Lenka Burdejová 

5. 3-4 20 20 Bc. Andrea Ondrášková  Bc.  
Jana Ježíková 

6. 4-5 19 21 Mgr. Miroslava Galiková 
Bc. Lucia Ungerová 

 

c/  údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ: 

Počet 5-6 ročných detí zapísaných 
do 1. ročníka ZŠ 

Počet odchádzajúcich detí 
do ZŠ 

Počet detí s odloženou PŠD 

33 30 3 

   

   

 

d/  údaje o počte zapísaných detí: 

Počet detí zapísaných na šk. rok 
2018-19 

Počet prijatých detí od 
septembra 2018 

Počet evidovaných žiadostí 

53 53 0 

 

e/  Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov v šk. roku 2018-19 

V školskom roku 2018-19 bol v MŠ uplatňovaný Školský vzdelávací program V Ďatelinke 
múdro, hravo - v Ďatelinke zdravo v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 
pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

f/  údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy 

Počet všetkých zamestnancov školy:   10,  od novembra 2018: 15 

Počet pedagogických zamestnancov:    8,  od novembra 2018: 12 



Správnych zamestnancov:                      2,  od novembra 2018: 3 

 

Meno a priezvisko Titul Začinajúci 
učiteľ 

1.Atestačná skúška 2.Atestačná skúška 

Alena Porubanová PhDr. nie áno nie 

Andrea Ondrtášková Bc. nie áno nie 

Gabriela Bulková  nie nie nie 

Božena Chudadová  nie nie nie 

Katarína Blažejová  nie áno nie 

Anna Hanincová Ing.Bc. nie nie nie 

Gabriela Porubanová Mgr. nie nie nie 

Miroslava Galiková Mgr. nie nie nie 

Jana Ježíková Bc. nie nie nie 

Lucia Ungerová Bc. áno nie nie 

Nikola Porubanová  áno nie nie 

Lenka Burdejová  áno nie nie 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Tri učiteľky majú 
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa so zameraním na predškolskú pedagogiku, jedna učiteľka 
má iné vysokoškolské vzdelanie + vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa  so zameraním na 
predškolskú pedagogiku, päť učiteliek má stredoškolské  odborné vzdelanie so zameraním na 
predškolskú pedagogiku, jedna učiteľka ukončila vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa so 
zameraním na vychovávateľstvo + má odborné stredoškolské vzdelanie so zameraním na 
predškolskú výchovu. Dve učiteľky majú vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa so zameraním na 
predškolskú výchovu 

g/ údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy : 

Štúdium na pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity ukončila  p. učiteľka Gabriela Porubanová 

v magisterskom štúdiu. 

Pani učiteľky Mgr. Miroslava Galiková a Ing. Bc. Anna Hanincová sa zapojili do kreditového  

aktualizačného vzdelávania Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja 

umeleckej expresie detí predškolského a mladšieho školského veku. 

Ing. Bc. Anna Hanincová absolvovala v roku 2017 aktualizačné vzdelávanie Tvorba rozvoj pozitívnej 

klímy v triede. V školskom roku 2018/19 absolvovala ešte   aktualizačné kreditové vzdelávanie 

Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku. 

Pani učiteľky Lenka Burdejová, Bc. Lucia Ungerová a Nikola Porubanová absolvovali adaptačné 

vzdelávanie, ktoré v apríli 2019  úspešne ukončili. 

Sme zapojení do vzdelávania v projekte DIGIŠKOLA – práca s interaktívnymi tabuľami. 

Vypracovali sme plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2019/20. 

Pani zástupkyňa PhDr. Alena Porubanová je prihlásená do KV – inovačné. Má v pláne obhájiť 
2. atestačnú prácu. 

Sme zapojení do vzdelávania v projekte DIGIŠKOLA – práca s interaktívnymi tabuľami. 

 

h/ údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 



 Prezentácia MŠ na internetových stránkach ZŠ s MŠ. 

 Prezentácia v školskom časopise Novinky z Ďatelinky. 

 Prezentácia MŠ na nástenkách v MŠ, Turnianskych novinách.  

 Prezentácia MŠ na akciách  s rodičmi, so seniormi v MŠ a v kultúrnom dome.  

 Akcie usporadúvané v MŠ - akcie sme plnili podľa pracovného plánu školy, ktorý sme 
priebežne podľa potreby dopĺňali. 

Uskutočnené akcie: 

 Tematické vychádzky do prírody s námetom v každom ročnom období. 

 Spolupráca so ZŠ v Trenčianskej Turnej. 

 Krúžok mažoretiek viedla p. uč. Katarína Blažejová a p. uč A. Ondrášková. 

 Práca s počítačmi a interaktívnou tabuľou – všetky deti- integrované do výchovno-
vzdelávacieho procesu. 

 Práca s učebňou LEGO-Dacta – všetky deti – integrované do výchovno-vzdelávacieho 
procesu. 

 Zapojenie sa do VV súťaží. 

 Návštevy detí jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v ZŠ. 

jesenné obdobie 

 Jablkový deň. 

 Zemiakový deň. 

 vystúpenie detí v KD – pre Slovenský zväz telesne postihnutých – Mesiac úcty 
k straším. 

 Návšteva telocvične. 

 Projekt DAJME SPOLU GÓL. 

 DFS Štvorlístok – tanečná škola. 

 Divadielko. 

 Súťaž o jesenného strašiaka. 

 Šarkaniáda. 

 Uvítanie detí do života na OÚ. 

 Návšteva cintorína -  Pamiatka zosnulých. 
 

zimné obdobie 

 Pečenie medovníkov. 

 Vianočné besiedky. 

 Zimné radovánky – súťaž v stavaní snehuliakov. 

 Vystúpenie pre invalidov. 

 Mikuláš v MŠ. 

 Návšteva ZŠ. 

 Dental Alarm. 

 Spolupráca - projekt s firmou Yangten. 

 Páračky. 

 Divadielko. 

 

jarné obdobie 

 Fašiangy. 

 Divadielko. 

 Návšteva knižnice. 



 Morena. 

 Návšteva poľnohospodárskeho družstva. 

 Návšteva zberného dvora. 

 Zdobenie veľkonočných vajíčok – tvorivé dielne. 

 Vystúpenie ku Dňu Matiek. 

 Vysádzanie okrasných kvetináčov, vysádzanie vyvýšených záhonov. 

 Karneval školákov. 

 Pečenie chleba. 

 Depistáž školskej zrelosti. 

 Festival Stretnutie priateľov . 

 

letné obdobie 

 Karneval MDD. 

 Uvítanie detí do života. 

 Tablo predškolákov. 

 Návšteva predškolákov v ZŠ. 

 Divadielko. 

 Triedne rozlúčky predškolákov. 

 Rozlúčka predškolákov na OÚ. 

 Cesta rozprávkovým lesom 

i/ údaje o projektoch, do ktorých býva škola striedavo zapojená: 

 Aktivizujúce metódy vo výchove. 

 DIGIŠKOLA. 

 Škola podporujúca zdravý životný štýl. 

 Evička nám ochorela. 

 MALÍ OCHRANÁRI - zameraný na zber, triedenie a recyklovanie odpadov. 

 JAR darovala obrovskú silu semienkam. 

 Projekt ADAMKO hravo-zdravo zameraný na zdravý životný štýl. 

 DAJ SI VODU Z VODOVODU . 

 ZDRAVÝ ÚSMEV a ZDRAVÉ ĎASNÁ zameraný na ústnu hygienu. -  DENTALALARM. 

j/ údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: 

Inšpekcia bola vykonaná v marci 2016.  

Hodnotenie inšpekcie: úroveň vo všetkých hodnotených oblastiach – VEĽMI DOBRÁ. 

k/ údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

 Priestorové podmienky školy sú na dobrej úrovni, všetky priestory sú dostatočne veľké, 
priestranné, slnečné a dobre osvetlené. Štyri samostatné pavilóny sú spojené 
spojovacou chodbou. 

 V novembri 2018 bola do užívania 5. trieda na pristavenom poschodí. 

 Od januára 2019 má materská škola 6 tried. 

 V triedach sa nachádzajú zostavy PC a elektronické pomôcky. 

 V štyroch triedach je nainštalovaná interaktívna tabuľa. 

 Materiálno-technické vybavenie je dostačujúce, priebežne sa dopĺňajú kvalitné hračky, 
triedy a kabinety sa  neustále dopĺňajú  učebnými pomôckami.  



 Súčasťou rekonštrukcie a revitalizácie bola aj rekonštrukcia chodníkov a úprava 
školského areálu.  

 Ihrisko bolo doplnené štyrmi novými záhradnými prvkami. 

 Nevyhovujúca hojdačka  bola odstránená. 

 Vymenili sme skrinky a vešiaky vo všetkých detských kúpeľniach.  

 Nanovo sme zriadili sprchy pre deti vo všetkých pavilónoch. 

 V októbri 2017  skončila 1. etapa rozsiahlej rekonštrukcie a revitalizácie interiéru 
materskej školy. 

 Zriadilo sa samostatné vykurovanie v jednotlivých pavilónoch, vymenili sa kotly 
a radiátory vo všetkých miestnostiach. 

 Prebudovalo sa kúrenie. 

 Od januára 2019 prebieha plnohodnotný výchovno-vzdelávací proces vo všetkých 
šiestich oddeleniach. 

 Materská škola disponuje od tohto obdobia novými skladovacími priestormi na 
prízemí, ale aj na poschodí. 

 Prebudovaním nepotrebnej pôvodnej kotolne vznikla nová telocvičňa pre deti 
s priľahlými kabinetmi a sociálnym zariadením 

 Na poschodí, súčasťou pavilónu č. 6 je aj ateliér - multifunkčná miestnosť, kde sa 
konajú divadelné predstavenia a iné nadštandardné vzdelávacie aktivity (páračky). 

 Vymenili sa elektroinštalácie, osvetlenie. 

 Položili sa nové funkčné a estetické podlahové krytiny vo všetkých miestnostiach 
materskej školy (linoleum, koberce, dlažby). 

 Previedli sa nové nátery, vymaľovali sa triedy, spálne a ostatné priestory. 

 Školská jedáleň  pre ZŠ aj MŠ je aj  súčasťou materskej školy, resp. je s materskou školou 
prepojená. 

 Dokončilo sa zatepľovanie budovy a striech na jednotlivých pavilónoch a revitalizáciou 
terás pri jednotlivých pavilónoch. 

 Prebieha revitalizácia exteriéru, chodníkov, detského ihriska v areáli materskej školy. 

 Začalo sa so  zatepľovaním spojovacej chodby a strechy nad ňou. 

 V súčasnosti prebieha nadstavba prístavba pavilónov, nového vchodu, účelovej 
a funkčnej práčovne a sušiarne. Budú vybudované sklady istej bielizne, sklady hračiek, 
pomôcok a didaktickej techniky. 

 Buduje sa zázemie pre pani učiteľky a kabinety. 

  Dokončila sa nadstavba nových. 

 V spolupráci s OZ ŠPZŽŠ sa financovali kultúrne predstavenia. 

 OZ ŠPZŽŠ financuje aktualizácie  publikácie RAABE - Námety na realizáciu aktivít Svet 
škôlkara. 

 Z dotácií štátu, ktoré získava zriaďovateľ na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky sa zakúpil výtvarný a pracovný materiál. 

 Zakúpili sa kreatívne pomôcky na výtvarnú, ale aj dramatickú výchovu. 

 Z dotácií štátu, ktoré získava zriaďovateľ na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky sa tiež zakúpili odborné knihy, CD s edukačnými 
aktivitami, výukové a hudobné DVD, výtvarný materiál. 

 Z dotácií štátu, ktoré získava zriaďovateľ na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky sa tiež zakúpili  didaktické pomôcky z firmy  

 Z účtu, ktorý vedie OZ ŠPZŽŠ sa zakúpili hračky a didaktické pomôcky z firmy NOMI. 

 Zakúpili sme knihy do detskej a odbornej knižnice. 

 Zakúpili sme nové regály, kvôli nedostatku skladovacích priestorov. 

 Postupne zariaďujem novým detským nábytkom novovzniknuté triedy. 

 Boli vyrobené nové detské kuchynky, lavica do čitateľského kútika. 

 Zakúpili sme germicídny žiarič, na  ožarovanie celkového objemu vzduchu za účelom 
sterilizácie vzduchu.  



 Zakúpili sme elektronické zariadenia, doplnky k PC, stolové lampy, USB- kľúče, výtvarný 
materiál, kancelárske potreby z firmy PALATIN. 

 Ďalej sme zabezpečili kúpu FLIPCHART tabule, iné mobilné keramické tabule 
a nástenky. 

 Pre THP pracovníčky sa kúpili nové bezpečnostné stupňovité rebríky. 

 Zakúpili sme didaktické pomôcky z firmy Edu Point. 

 Do novovybudovanej telocvične sa dokúpilo náčinie a náradie z firmy MALUNET. 

 Koncom kalendárneho roka sa kúpou detských a odborných kníh doplnila detská aj 
učiteľská knižnica v materskej škole. 

 Zásobní CD a DVD nosičov s hudbou a vzdelávacím programami bol doplnený kúpou  
v kníhkupectve Panta Rhei 

 V triedach č. 5 a 6 bol nainštalovaný kúpeľňový nábytok. 

 Revitalizuje sa archívne skladovanie školskej a pedagogickej dokumentácie. 

 Namontovali sme nové deliace priečky medzi detské toalety. 

 Zrealizovala sa výroba  ďalších PC kútikov, rohové stolíky pod počítačové zostavy 
a závesné skrinky na uskladnenie DVD, CD a iných drobných didaktických pomôcok  
a techniky v triedach 5 a 6. 

 Zakúpila sa interaktívna tabuľa, počítač a notebooky ako aj farebná tlačiareň. 

 Z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, dotačných príspevkov 
a z účtu ZRŠPZŠ  sme zakúpili nové pomôcky. 

Záver: Naďalej budovať nové učebne a modernizovať pôvodné 4 oddelenia, doriešiť 
zatienenie terás na letné obdobie a vybaviť zatiaľ aspoň triedy na poschodí vhodným 
klimatizačným zariadením, na prekonanie vysokých teplôt.  

Potrebné je zakúpiť do štyroch spální  variabilný účelný nábytok, ktorý by nahradil skladové 
priestory na drobné pomôcky. Plánujeme vymeniť posteľné obliečky,  plachty a uteráčiky 
pre deti. Plánujeme vymeniť paplóny a vankúše v štyroch pôvodných triedach. Je potrebné 
dokúpiť kusové koberce do hracích kútikov a nové koberce do herní v pôvodných pavilónoch 

 Školský areál je naďalej potrebné revitalizovať obnovou lavičiek a preliezačiek a 
záhradného nábytku  z vyhovujúceho materiálu.  

k/ údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

 Finančné zabezpečenie školy riadi Obec Trenčianska Turná prostredníctvom štatutára – 
Základná škola s materskou školou Samuela Timona  v zastúpení riaditeľkou  školy PaedDr. 
Beátou Sabovou. 

 Rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne 
hradia príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou MŠ vo výške 
18 € na dieťa. Za letnú prevádzku hradia rodičia 10 eur na dieťa/ týždeň.  Rodiny 
v hmotnej núdzi  a deti rok pred nástupom PŠD príspevky neplatia. Príspevky na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy zákonný 
zástupca alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť mesačne 
uhrádza na účet OcÚ. S týmito financiami hospodári OcÚ spravidla podľa vlastného 
uváženia s prihliadnutím na nevyhnutné potreby materskej školy.  

 Rodičia detí majú založené Občianske združenie ŠPZŽŠ pri  ZŠ s MŠ s vypracovanými stanovami 
a vlastným účtovníctvom. Občianske združenie riadi aj vedie účtovníctvo. Výbor OZ je zložený 
z rodičov detí. Rodičia detí ročne vkladajú finančné príspevky 15,5 eur na dieťa. Na účet 
Občianskeho združenia idú aj príspevky  z darovania 2% z odvedených daní. Finančné 
prostriedky sú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup hračiek, 
učebných  a výchovných pomôcok, skvalitnenie priestorového a materiálno-technického 
vybavenia, spolufinancovanie projektov školy. O spôsobe využitia finančných prostriedkov OZ 
ŠPZŽŠ pri MŠ získaných od dobrovoľníkov, sponzorov, rodičov, právnických alebo fyzických 
osôb rozhoduje výkonný výbor OZ ŠPZŽŠ materskej školy a členovia výkonného výboru  



predkladajú návrhy na zlepšenie materiálno-technickej úrovne MŠ a podmienok na edukáciu 
detí. Správu o finančnom hospodárení s prostriedkami predkladá pokladník zákonným 
zástupcom detí na celoškolských/triednych združeniach a zverejňuje na centrálnom 
informačnom paneli v priestoroch materskej školy.  Účtovníctvo viedol účtovník OZ z radov 
rodičov p. Vlk. 

 Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov. 

 Rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne hradili 
príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením školy počas 
letných prázdninových mesiacov vo výške 10 € na dieťa/ 1 týždeň. O takejto výške poplatku 
rozhodlo zastupiteľstvo zasadnutí v decembri 2016 – VZN 6/ 2016. Rodiny v hmotnej núdzi 
takéto príspevky neplatia. 

 

 

Záver: Poplatok  na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy  18 eur. 

O zvýšení poplatku na rozhodlo zastupiteľstvo zasadnutí 28.11.2016 – VZN 6/ 2016. 

Rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne hradili príspevky na 

čiastočnú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením školy počas letných prázdninových 

mesiacov vo výške 10 € na dieťa/ 1 týždeň. O takejto výške poplatku rozhodlo zastupiteľstvo zasadnutí 

v decembri 2016 – VZN 6/ 2016. Rodiny v hmotnej núdzi takéto príspevky neplatia. 

 

                               Vypracovala: PhDr. Alena Porubanová, zástupkyňa riad. školy  pre MŠ 



 


