
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, 

webové sídlo, adresa elektronickej pošty 

Údaje o škole 

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 

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty 

Údaje o zriaďovateľovi 



Názov Obec Trenčianska Turná 

Sídlo Trenčianska Turná 

Telefón 0326585205 

E-mail sekretariat@trencianskaturna.sk 

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných 

orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia 

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy 

Činnosť predmetových komisií je vyhodnotená v hodnotiacich správach jednotlivých vedúcich PK a MZ. 

1. Vyhodnotenie práce predmetovej komisie 

výchovných predmetov 

telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), náboženská výchova (NBV), 

etická výchova (ETV), hudobná výchova (HUV) 

školský rok: 2020/2021 

Vedúca PK: PaedDr. Dagmar Orságová 

Členovia PK: Mgr. M. Psotová, Mgr. K. Masaříková, PaedDr. D. Orságová, Mgr. A. Hálová,  Mgr. D. 

Sieklová, Mgr. P. Páleš, Mgr. J. Hvozdíková. 

1. Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2020/2021 

Hlavné úlohy vytýčené v pláne práce PK v školskom roku 2020/2021 boli priebežne plnené. V čase 

prezenčného vzdelávania boli rešpektované základné pedagogické dokumenty, pedagogicko-organizačné 

pokyny MŠVVaŠ SR, učebné osnovy a medzipredmetové vzťahy. Od 26. 10. 2020 nastala výnimočná situácia 

z dôvodu 2. vlny pandémie COVID-19. Škola prešla na dištančnú formu vzdelávania. Učenie v škole sa opäť 

obnovilo od 26. 4. 2021 vo 8. -9. ročníkoch a od 10. 5. 2021 v 5.-6. ročníkoch. Vyučovanie bolo upravené. 

Dôraz sa kládol na opakovanie a upevňovanie učiva prebratého počas dištančného vzdelávania. Dôležitý bol 

pobyt a pohyb v prírode. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese boli využívané rôznorodé učebné pomôcky, prostriedky IKT, metódy a 

formy vyučovania. Pre zvýšenie efektivity vyučovania boli využité tvorivé metódy práce so zreteľom na 

zvýšenie motivácie o výchovné predmety, komplexnosť výchovy a vzdelávania, ale aj rozvoj osobnosti žiaka. 

Jednou z dôležitých úloh vo výchovno-vzdelávacom procese bolo plnenie hodnotových cieľov. Počas 

dištančného vzdelávania sa vzdelávací proces realizoval prostredníctvom EduPage, Microsoft Teams, ktorý 

sme využívali predovšetkým na online hodiny. Niektorí žiaci používali aj iné komunikačné služby: e-mail, 

Messenger...  

V rámci dištančného vzdelávania došlo k úprave rozsahu a metód výučby. Výchovné predmety sa vôbec v 

dištančnom vzdelávaní nerealizovali. Kľúčovými boli ostatné predmety. 

Vo všetkých ročníkoch sa postupovalo podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2, v 5., 6., 7. ,8. a 9. 

ročníku žiaci postupovali podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu platného od roku 2015. 

Časovo-tematické plány boli modifikované a doplnené podľa požiadaviek učiteľov. V priebehu školského 

roka sa učitelia prispôsobovali aktuálnej situácii, požiadavkám školy i ŠVVP jednotlivých žiakov. Počas 

pandémie sa rešpektovali nariadenia MŠ SR, ktoré boli veľmi flexibilné. 



2. Hlavné ciele predmetovej komisie na aktuálny školský rok 2020/2021 

- vychádzali z Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

z usmernenia výchovno-vzdelávacích aktivít na školský rok 2020/2021, 

- vychádzali z Plánu práce školy na školský rok 2020/2021 do obdobia 26. 10. 2020, 

- vychádzali z harmonogramu plánovaných akcií PK na daný školský rok do obdobia 26. 10. 2020, 

2. Vyhodnotenie čiastkových úloh a aktivít PK podľa plánu práce 

Tento školský rok bol poznačené striktnými epidemiologickými predpismi. Od 26.10.2020 sme nepracovali 

podľa plánu práce PK pre pandemickú situáciu. 

4. Zhodnotenie výsledkov v jednotlivých predmetoch 

TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT 

- COVID 19- prevencia správnou životosprávou 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

- hudobná výchova bola v školskom roku 2020/ 202121 klasifikovaná len v 5. a 6. ročníku. Počas diš-tančného 

vzdelávania sa hudobná výchova nevyučovala. Súťaže ako Slávik Slovenska sa presunul do budúceho 

školského roka. 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

- Jeseň pani bohatá- výroba šarkanov z plodov prírody 

- Súťaž o najoriginálnejšiu tekvicu, 

- Jesenná výzdoba školy, 

- Výroba plagátov n školské podujatia, 

- Pozdravy pre dôchodcov z Domu sociálnych služieb v Trenčianskej Turnej 

ETICKÁ VÝCHOVA 

- Správaj sa ohľaduplne- projekty venované správaniu žiakov, 

- COVID 19- diskusia o prevencii ochorenia, dodržiavanie protipandemických opatrení R-O-R 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

- modlenie za uzdravenie chorých COVID 19. 

5. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za školský rok 2020/2021 

V tomto školskom roku neboli udelené z výchovných predmetov žiadne výchovné opatrenia. 

V 1. polroku sa predmet hudobná výchova klasifikoval známkou v 5.-6. ročníku. Vo 7.- a 8. bol predmet 

hudobná výchova klasifikovaný slovom absolvoval/-a. Výtvarná výchova bola klasifikovaná známkou. 



Predmet náboženská výchova bol klasifikovaný známkou. Etická výchova bola hodnotená slovom 

absolvoval/-a 

V 2. polroku sa hudobná výchova klasifikovala známkou v 5. -6. ročníkoch. Ročníky 7. -8. boli hodnotené 

slovom absolvoval/-a. Ostatné výchovné predmety- NBV, ETV, VYV, TSV sa už hodnotili známkou. 

Čiastočné oslobodenie z TSV: 4 žiaci 

Úplné oslobodenie z TSV: 1 žiačka 

V Trenčianskej Turnej 1. 7. 2021 Zapísala: D. Orságová 

2. PK BIOLÓGIA, GEOGRAFIA, CHÉMIA 

Školský rok: 2020/2021 

VYHODNOTENIE PRÁCE PREDMETOVEJ KOMISIE 

Vedúca PK: Mgr. Denisa Sieklová 

Členovia PK 

Mgr. Barbara Brňová 

Mgr. Terézia Nemcová 

Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková 

1. Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2020/2021 

Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu 

Hlavné úlohy vytýčené v pláne práce PK v školskom roku 2020/2021 boli priebežne plnené a boli ovplyvnené 

mimoriadnou situáciou COVID-19. Od 26.10.2021 prebiehalo dištančné vzdelávanie. Dištančné vzdelávanie 

prebiehalo najmä prostredníctvom EduPage a Microsoft Teams, kde prebiehali online hodiny. Niektorí žiaci 

využívali aj iné komunikačné služby ako E-mail, Messenger...  

Vyučujúce využívali prezentácie, videá, pracovné listy, zapájanie rôznych pokusov, pozorovacích cvičení, 

praktických aktivít. V rámci dištančného vzdelávania došlo k úprave rozsahu a metód výučby. Priestor bol na 

opakovanie ako aj upevňovanie nového učiva. 

Žiaci zvládli v rámci svojich možností. Vyučujúce prihliadali na pracovné tempo žiakov, na ich individuálne 

schopnosti a technické možnosti. 

Dištančné vzdelávanie skončilo dňa 26.4.2021, kedy sa do školy vrátili žiaci 8. a 9. ročníka a žiaci 5., 6. a 7. 

ročníka sa vrátili do školy dňa 10.5.2021. 

Počas celého školského roka boli rešpektované základné pedagogické dokumenty, pedagogicko-organizačné 

pokyny, učebné osnovy a medzipredmetové vzťahy. 

Vo všetkých ročníkoch sa postupovalo podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2. Tematické 

výchovno-vzdelávacie plány boli modifikované a doplnené podľa požiadaviek učiteľov. V priebehu školského 

roka sa učitelia prispôsobovali aktuálnej situácii, požiadavkám školy i individuálnym možnostiam 

jednotlivých žiakov. V rámci projektu IT Akadémia začleňovali poznatky zo školení, používal bádateľské 

metódy a nové pomôcky získané z tohto projektu. 



2. Hlavné ciele činnosti predmetovej komisie na aktuálny školský rok 

Ø uplatnili sme Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR a usmernenia výchovno-vzdelávacích aktivít na 

školský rok 2020/2021, 

Ø plnili sme úlohy z Plánu práce školy na školský rok 2020/2021 (do 26.10.2021 - COVID-19), dodržiavali 

sme učebné osnovy, tematické výchovno-vzdelávacie plány, vzdelávacie štandardy pre jednotlivé predmety, 

štátny vzdelávací program ISCED 2, školský vzdelávací program (v rámci dištančného vzdelávania došlo k 

úprave rozsahu a metód výučby), 

Ø podieľali sme sa na realizácii rôznych projektov, 

Ø podporovali sme aktivity zamerané na zdravie a zdravý životný štýl a realizovať aktivity prevencie 

srdcovocievnych ochorení, obezity, diabetu, pedikulózy, dentálnej hygieny a pod., 

Ø uplatnili sme environmentálnú výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, venovali sme pozornosť 

výchove k ochrane človeka a prírody, viedli žiakov k dodržiavaniu zásad BOZP predovšetkým na hodinách 

laboratórnych prác z chémie a praktických cvičení z biológie, ale i pri všetkých formách vyučovania v 

priestoroch školy i mimo nich, 

Ø venovali sme pozornosť primárnej drogovej prevencii - formovali sme správny postoj k zdraviu škodlivým 

návykom, prevencia závislostí, 

Ø venovali sme pozornosť dodržiavaniu zásad psychohygieny a Deklarácie práv dieťaťa, sledovali sme 

sociálno-patologické javy, 

Ø zapájali sme sa do aktivít, ktoré sprostredkovali lepšie spoznávanie svojho regiónu, 

Ø snažili sme sa prispieť k tomu, aby žiaci chápali život, ako najvyššiu hodnotu; vytvorili si kladný vzťah 

človeka k človeku, k prírode a k sebe samému, 

Ø zefektívnili sme vyučovací proces, využívali sme dostupné materiálne pomôcky a prostriedky spolu s 

informačno-komunikačnými technológiami, 

Ø pri realizácii vytýčených cieľov PK sme uplatnili komplexný prístup k výchove a vzdelávaniu, 

Ø vytýčené ciele sme sledovali, hodnotili, dopĺňali, spájali sme výchovnú činnosť s vedomostnou úrovňou v 

priebehu celého školského roka, 

Ø zapájali sme sa do celoškolských aktivít a projektov, 

Ø začlenili sme prierezové témy do výchovno-vyučovacieho procesu, 

Ø formovali sme u žiakov kľúčové kompetencie podľa zamerania a možností predmetu, 

Ø maximálne sme využívali IKT v škole na vyučovaní, 

Ø každý vyučujúci sa snažil zamerať na overovanie jednotlivých cieľov vyučovania, ako prebieha hodnotenie 

vlastných výkonov žiakov, ako žiaci dokážu vyjadriť to, čo sa naučili, 

Ø členovia PK diskutovali o realizácii hodnotového na myslenia na vyučovacích hodinách. Každý vyučujúci 

sa bude snažil zamerať na overovanie jednotlivých cieľov vyučovania, ako prebieha hodnotenie vlastných 

výkonov žiakov, ako žiaci dokážu vyjadriť to, čo sa naučili. Vyučujúci sa zhodli na tom, že mnohí žiaci majú 

problém v komunikácii, preto budeme túto kompetenciu naďalej rozvíjať. 



3. Vyhodnotenie čiastkových úloh a aktivít PK 

Počas tohto školského roka sme realizovali rôzne aktivity, či už na jednotlivých vyučovacích hodinách 

každého z predmetov alebo v rámci celoškolských aktivít a projektov. Mnoho aktivít nebolo zrealizovaných 

z dôvodu COVID-19. 

Aktivity jednotlivých členov PK: 

Mgr. Terézia Nemcová 

- koordinátor prierezovej témy Ochrana človeka a zdravia, 

- zdravotné hliadky - odovzdávanie teoretických informácií a praktických zručností členmi zdravotných 

hliadok počas celého školského roka, 

- zdravotná prevencia na hodinách biológie - informácie pre žiakov, práca s časopisom Mladý záchranár 

(staršie čísla), 

- praktické cvičenia na hodinách biológie (aktivity zamerané na skupinovú prácu žiakov), 

- pozorovanie mikroskopom, 

- praktické pozorovanie prejavov života a stavby tela živočíchov, poznávanie jednotlivých druhov rastlín a 

živočíchov (pozorovanie v teréne), 

- poznávanie vybraných druhov rastlín a živočíchov (práca s literatúrou), 

- vedenie kabinetnej zbierky z biológie, 

- overovanie bádateľských metodík, využívanie pomôcok v rámci projektu IT Akadémia. 

Mgr. Denisa Sieklová 

- priebežná príprava žiakov na okresné kolo geografickej olympiády, 

- regionálna výchova - spoznávanie svojho najbližšieho i širšieho okolia, 

- vyučovacie hodiny na školskom dvore - osvojovanie si praktických zručností pri určovaní smeru, svetových 

strán, orientácii v prírode, práci s mapou, 

- projektové vyučovanie na hodinách geografie (typy krajín, sopky, zemetrasenia, významné osobnosti 

geografie,...), 

- využívanie IKT na hodinách geografie, 

- práca s mapou v teréne, 

- environmentálna výchova na hodinách geografie, 

- organizácia besied, 

- vedenie kabinetnej zbierky z geografie, 

- využívanie metodík a pomôcok v rámci projektu IT Akadémia. 



Mgr. Barbara Brňová 

- koordinátor environmentálnej výchovy, 

- príprava žiakov na teoretické, praktické využitie vedomostí a zručností učiva chémie, 

- realizácia laboratórnych prác, poučenie žiakov o bezpečnosti v chemickom laboratóriu, 

- realizácia praktických cvičení, terénnych pozorovaní, práce s mikroskopom, 

- tvorba chemického názvoslovia a vzorcov, 

- tvorba rôznych projektov podľa práve osvojovaného učiva (v predmetoch biológia a chémia), 

- príprava rozhlasových relácií, 

- organizácia celoškolských environmentálnych aktivít pri príležitosti Dňa Vody, Dňa Zeme, Dňa životného 

prostredia,... 

- úprava násteniek s environmentálnym obsahom, 

- vedenie chemického laboratória, kabinetu chémie, 

- spolupráca pri realizácii environmentálnych školských projektov, 

- vedenie vedeckého krúžku - zapájanie do súťaží, výroba výrobkov na vianočný trh, 

- overovanie bádateľských metodík, využívanie pomôcok v rámci projektu IT Akadémia. 

Mgr. Erika Vachánková Hrnčárová 

- priebežná príprava žiakov na okresné kolo geografickej olympiády, 

- regionálna výchova - spoznávanie svojho najbližšieho i širšieho okolia, 

- vyučovacie hodiny na školskom dvore - osvojovanie si praktických zručností pri určovaní smeru, svetových 

strán, orientácii v prírode, práci s mapou, 

- projektové vyučovanie na hodinách geografie, 

- využívanie IKT na hodinách geografie, 

- práca s mapou v teréne, 

- environmentálna výchova na hodinách geografie, 

- organizácia besied, 

- využívanie metodík a pomôcok v rámci projektu IT Akadémia. 

4. Vyhodnotenie súťaží 

• Súťaž družstiev mladých záchranárov - zrušená (COVID-19) 

• Súťaž mladých záchranárov CO - zrušená (COVID-19) 



• Okresné kolo geografickej olympiády - Mgr. Sieklová a Mgr. Hrnčárová (pripravovala žiakov online) 

informovali o účastí našej školy na geografickej olympiáde, ktorá sa uskutočnila dňa 5. 2. 2021 online formou. 

Obsahom súťaže bude prezentácia vedomostí z geografie a zručnosti v práci s atlasom a mapou. Olympiáda 

sa skladá z monotematickej a teoretickej časť bez atlasu, praktickej časť s atlasom a poznatkov o miestnej 

krajine (miestnu krajinu tento rok vyradili). Súťaž prebieha v týchto kategóriách: G - 4. a 5. ročník, F - 6. a 7. 

ročník, E - 8. a 9. ročník. Geografickej olympiády sa zúčastnia 3 žiaci z našej školy: 

• v kategórii G - 5. ročník - Sabina Vlková (3. miesto) 

• v kategórii E - 8. a 9. ročník - Husár Michal (22. miesto - úspešný riešiteľ), Mandinec Adam (17. miesto - 

úspešný riešiteľ) 

5. Realizácia aktivít v rámci PK 

• zdravotná výchova - zdravotné hliadky, 

• riešenie mimoriadnych situácií (HaZZ), 

• čas premien - beseda o dospievaní, 

• rovesnícke aktivity pri príležitosti, 

• overovanie inovatívnych metodík projektu IT Akadémia (Mgr. Terézia Nemcová, Mgr. Barbara Brňová, 

Mgr. Erika Vachánková Hrnčárová), 

• používanie inovatívnych metodík projektu IT Akadémia na predmetoch biológia, chémia, geografia (všetci 

členovia PK), 

6. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za školský rok 2020/2021 

Priemery známok na vysvedčení z predmetov CHE, GEG, BIO - nachádzajú sa v časti 3e správy 

Integrovaní žiaci 

Pedagógovia pri hodnotení prihliadali na individuálne možnosti žiakov integrovaných a začlenených. Žiakom 

učiteľ poskytol kompenzačné pomôcky podľa ich individuálneho vzdelávacieho plánu (poznámky, ilustračný 

materiál). Na hodinách im výrazne pomáhali i asistentky učiteľa. Asistencia u 5 žiakov. 

7. Projekt IT Akadémia 

Škola je zapojená do projektu IT Akadémia. V rámci tohto projektu sa učitelia zúčastnili viacerých školení 

(účasť na Webinároch počas mimoriadnej situácie - Mgr. Terézia Nemcová, Mgr. Barbara Brňová. Tieto 

školenia boli zamerané na inovácie v prírodovedných predmetoch, využitie bádateľských aktivít, školských 

meracích systémov, pomôcok získaných z projektu. 

Učitelia boli zapojení do overovania alebo používania inovatívnych metodík, ktoré boli pripravené v rámci 

projektu: 

• používanie inovatívnych metodík v predmete geografia - Mgr. Denisa Sieklová, 

• používanie a overovanie inovatívnych metodík v predmete biológia, geografia, chémia - Mgr. Barbara 

Brňová, Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková, Mgr. Terézia Nemcová 

V Trenčianskej Turnej, 29. júna 2021  Vedúca PK: Mgr. Denisa Sieklová 



3. VYHODNOTENIE PRÁCE PREDMETOVEJ KOMISIE 

MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA, PRAKTICKÉ CVIČENIA Z MATEMATIKY, 

TECHNIKA 

Školský rok: 2020/2021 

Vedúca PK: Mgr. Katarína Dudáková 

Členovia PK 

PaedDr. Beáta Sabová, Mgr. Terézia Nemcová, Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková, Mgr. Petra Pethö, Mgr. 

Jana Hvozdíková, Mgr. Peter Páleš, Mgr. Barbara Brňová, Mgr. Denisa Sieklová 

1. Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2020/2021 

Činnosť PK sa riadila Plánom PK na školský rok 2020/2021. Hlavné úlohy vytýčené v pláne práce PK boli 

priebežne plnené do dátumu 23.10.2020. Od 26.10.2020 nastala mimoriadna situácia a vyučovanie bolo 

MŠVVaŠ SR prerušené a prebiehalo dištančnou a prezenčnou formou. 

Plán práce vychádzal zo základných pedagogických a školských dokumentov: 

• Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) ISCED 2, 

• Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) ISCED 2, 

• Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) ISCED 2 - Učíme sa riešiť úlohy života, 

• Sprievodcu školského rokom 2020/2021 , 

• Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s Prílohou č.2 k metodickému pokynu 

č.22/2011 (začlenení žiaci), 

• Plánu práce školy na školský rok 2020/2021, 

• Školského poriadku. 

Počas celého školského roka vyučujúci dodržiavali UO v jednotlivých ročníkoch a plnili časovo-tematické 

plány, prebrali základné učivo v plnej miere s prihliadnutím na schopnosti žiakov a na mimoriadnu situáciu, 

ktorá nastala z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. 

Počas celého školského roka sa kládol dôraz na realizáciu hodnotových cieľov na vyučovacích hodinách. 

Vyučujúci overovali u žiakov ciele vyučovania a dávali priestor k samohodnoteniu žiakov i k zhodnoteniu, čo 

sa na danej hodine žiaci naučili. Hodnotové ciele sme rozvíjali aj počas online hodín, kde žiaci mali dostatok 

priestoru na vyjadrenie svojich pocitov a postojov. 

V čase prezenčného vzdelávania boli rešpektované základné pedagogické dokumenty, Sprievodca školským 

rokom 2020/2021 MŠVVaŠ SR, učebné osnovy a medzipredmetové vzťahy. Od 26. 10. 2020 nastala 

výnimočná situácia z dôvodu epidémie COVID-19 . Škola (2. stupeň ZŠ) prešla na dištančnú formu 

vzdelávania. Od 19. 4. 2021 sa obnovilo prezenčné vyučovanie v 8. a 9. ročníkoch. Vyučovanie bolo upravené 

do blokového vyučovania a redukované na menší počet hodín(20h) týždenne. 19. 5. 2021 do školy nastúpili 

aj ostatné ročníky (5., 6., 7.). Dôraz sa kládol na opakovanie a upevňovanie učiva. Preferovalo sa učenie v 

otvorených priestoroch, v exteriéroch školy. Dôležitý bol pobyt a pohyb v prírode. 



Počas celého školského roka boli rešpektované základné pedagogické dokumenty, Sprievodca školským 

rokom 2020/2021, nadpredmetové učebné osnovy a medzipredmetové vzťahy. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese boli využívané rôznorodé učebné pomôcky (učebnice, pracovné listy, 

pracovné zošity, modely, nástenné mapy...), prostriedky IKT (interaktívne tabule, počítače, dataprojektor, 

internet, výukové programy), metódy a formy vyučovania. Pre zvýšenie efektivity vyučovania boli využité 

tvorivé metódy práce so zreteľom na zvýšenie motivácie, komplexnosť výchovy a vzdelávania, ale aj budúcej 

profesijnej orientácie žiakov. Na hodinách žiaci využívali pracovné zošity z matematiky (Nový pomocník z 

matematiky - Bero, Berová) ako aj zbierku pracovných listov z projektu Moderná škola - základ života. Počas 

dištančného vzdelávania sa využívala internetová komunikácia, najmä EduPage a Microsoft Teams. 

Vo všetkých ročníkoch sa postupovalo podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED2: Učíme sa riešiť 

úlohy života. V 5. až 9. ročníku sa postupovalo podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho Časovotematické 

plány boli vypracované podľa platných učebných osnov a doplnené o konkrétne úlohy z oblasti 

environmentálnej, protidrogovej, regionálnej výchovy i úlohy finančnej gramotnosti. Vyučujúci 

časovotematické plány individuálne upravili pre integrovaných žiakov. Tematické výchovno-vzdelávacie 

plány boli plnené priebežne, v rámci jednotlivých predmetov a ročníkov s malými odchýlkami v dôsledku 

celoškolských akcií. Učivo bolo odučené v súlade s učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu. 

Realizácia písomných prác je taktiež v súlade s plánmi do 26.10.2020. Počas dištančného vzdelávania od 

26.10.2020 žiaci nepísali písomné práce a upravený obsah, rozsah a metódy. 

2. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za školský rok 2020/2021 

Priemery známok na vysvedčení z predmetov MAT, FYZ, INF - uvedené v správe v časti 3e 

3. Práca s integrovanými žiakmi 

V spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou a vyučujúcimi zabezpečovali úlohy v oblasti práce s 

integrovanými žiakmi Mgr. Janka Poláčková, PaedDr. Beáta Sabová, Mgr. Tatiana Bagínová. V prípade 

potreby boli na hodinách i doma využívané kompenzačné pomôcky - kalkulačka, prehľady vzorcov, nástenné 

mapy. 

Podľa individuálnych vzdelávacích plánov pracovalo 21 integrovaných žiakov v predmetoch MATEMATIKA 

a FYZIKA a 19 zohľadňovaným žiakom vyučujúci pomáhali zvládať problémy na vyučovaní. 

Všetci žiaci učivo zvládli primerane svojej integrácii pri zohľadňovaní ich postihnutia. Žiaci zvládli primerane 

aj dištančné vzdelávanie, pomoc im bola poskytnutá zo strany učiteľov i asistentiek učiteľov. Učitelia 

konzultovali prípadné problémy so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Bagínovou, pri vzdelávaní žiakov aktívne 

spolupracovali s asistentkami učiteľa (Bc. Janou Hrušovskou, Mgr. Janka Sedláčková, Mgr. Danielou 

Kudelkovou, Mgr. Alexandra Bočáková, Mgr. Iveta Kristófová, Bc. Miriam Fabová) 

V priebehu dištančného vzdelávania sa nepodarilo z objektívnych dôvodov (zlyhanie pripojenia, nedostatočné 

domáce pomôcky, zdravotné ťažkosti) šiestim žiakom získať požadované vedomosti. Preto ich klasifikácia 

nebola zrealizovaná k dátumu konania druhej klasifikačnej porady. Počas prázdnin sa vďaka doučovaniu učivo 

doučili a boli klasifikovaní. 

4. Analýza písomných prác z MAT 

Pri vypracovávaní predpísaných písomných prác sme využívali vypracovaný súbor prác na škole z projektu 

Moderná škola - základ života ako aj novozískané práce z internetu, najmä z portálov: www.zborovna.sk, 

www.infovek.sk, www.modernyucitel.net, www.skolahrou.sk, www.planetavedmosti.sk . Pre žiakov 5.-9. 

ročníka vyučujúce pripravovali vhodné materiály, pracovné listy ako aj písomné práce. Od 26.10.2020 sa 

vzdelávalo dištančne, z tohto dôvodu už neboli vykonané 1., 2., 3. a 4. písomné práce. Záverečné písomné 

práce boli vyučujúcimi analyzované a rozobrané na zasadnutiach PK. 



5. Vyhodnotenie súťaží 

PYTAGORIÁDA 

• školské kolo - dňa 9. a 10. 12.2020 sa vybraní žiaci 3. - 8. ročníka zúčastnili školského kola Pytagoriády. 

Úspešných riešiteľov bolo 19. 

Okresné kolo Pytagoriády 

- 13. a 14. 4. 2021 - 11 úspešných riešiteľov 

- Matematická a fyzikálna olympiáda 

V tomto školskom roku sa žiaci nezúčastnili okresného kola MO, FO nakoľko sa nám nepodarilo žiakov 

motivovať k práci naviac mimo vyučovania. I napriek prvotným snahám vyučujúcich v školskom kole MO, 

FO, žiaci nedodržali termíny odovzdávania riešenia úloh a tak nepostúpili na okresné kolo. 

6. Vyhodnotenie prípravy žiakov na celoslovenské testovania a prijímacie pohovory 

Praktické cvičenia z matematiky - povinný predmet 

• Žiaci pracovali podľa plánu predmetu, ktorý je zameraný na opakovanie učiva matematiky 5.-9. ročníka. 

• Do vyučovania boli zaraďované predovšetkým testové úlohy, ktoré umožňujú lepšiu prípravu žiakov na 

Testovanie 9. 

• Testové úlohy žiaci vypracovávali aj na domácu úlohu, ktorá bola zadávaná prostredníctvom elektronickej 

ŽK. 

• Na hodinách boli využité rôzne zbierky na prípravu na testovanie. 

Krúžok - Matematika pre život 

• Krúžok je určený pre žiakov 9.ročníka. 

• Cieľom bolo umožniť žiakom aplikovať získané vedomosti v praxi, prepojiť matematiku s praktickým 

životom a podporiť tak profesijnú orientáciu žiakov. 

• Počas hodín sme využívali rôzne metódy práce hlavne samostatnú prácu, projektové vyučovanie. 

• Hodiny mohli žiaci využiť na individuálne konzultácie pri príprave na Testovanie 9, prijímacie pohovory. 

• Krúžok bol realizovaný do 10.6.2021. 

Simulované skúšky 

• 9. ročník - realizované na hodinách matematiky pred prijímacími skúškami a testovaním 

Testovanie 9 

Dňa 10.6.2021 sa uskutočnilo Testovanie 9 na vybraných školách. 

Trieda Body % 

9.B 18,9 62,9 



9.A 12,8 42,6 

7. Informatika 

Každý žiak školy v rôznych formách a veku primeranej náročnosti pracoval s PC -povinné predmety, krúžky 

i vyučovací proces. Žiaci 5.-8. ročníka mali vo vzdelávaní predmet Informatika - 1 hod. týždenne (5. - 8. 

ročník). Na hodinách informatiky pracovali tvorivo, svoje zručnosti s prácou na PC si vyskúšali v rôznych 

programoch: 

Žiaci pracovali počas roka vo všetkých programoch. Úlohy však boli rôzneho stupňa náročnosti primerané 

veku i schopnostiam žiakov - do 26.10.2020 a od 19.5.2021. 

• Word - prepis textu podľa zadania, pozvánka na Vianočnú besiedku, 

• Excel - plán a rozpočet na zájazd (využitie matematických funkcií), rozvrh hodín, 

• PowerPoint - prezentácia na tému Moje hobby, ľubovoľná téma (spracovanie na základe stanovených 

podmienok) 

• Scratch - programovanie 

• Code.org - programovanie 

Dňa 24.6.2021 sa uskutočnil worshop z projektu Aj Ty v IT - "Digitálne zručnosti pre úspešnú budúcnosť" - 

Enter - základy práce s micro:bitom - pre žiačky 7.A/B triedy. Workshop bol zameraný na prácu s microbitmi. 

8. Fyzika 

V predmete fyzika bolo učivo odučené v súlade s učebnými osnovami podľa časovo - tematického plánu. Na 

vyučovaní sa využívali tak klasické pomôcky ako aj interaktívne tabule a počítače. Na konci každého 

učebného celku písali žiaci test. Súčasťou hodnotenia boli aj známky z ústneho skúšania, projektov a referátov. 

Z dôvodu pandemickej situácie bol výklad učiva orientovaný na porozumenie prírodných javov, fyzikálnych 

zákonov a postulátov. 

Overovanie vedomostí žiakov bolo realizované formou testov aj počas dištančného vzdelávania, spravidla po 

prebratí tematického celku. Žiaci si osvojili učivo na dostatočnej úrovni. 

V priebehu dištančného vzdelávania sa nepodarilo z objektívnych dôvodov (zlyhanie pripojenia, nedostatočné 

domáce pomôcky, zdravotné ťažkosti) trom žiakom získať požadované vedomosti. Preto ich klasifikácia 

nebola zrealizovaná k dátumu konania druhej klasifikačnej porady. Počas prázdnin žiaci absolvovali 

doučovanie, boli klasifikovaní. 

V tomto školskom roku sa nepodarilo zrealizovať všetky naplánované laboratórne práce a projekty. Jednotlivé 

pokusy boli žiakom predvedené vo forme demonštračného pokusu. 

9. Technika 

V prvých týždňoch prezenčnej výučby sa pracovalo v okolí školy, zveľaďovalo sa prostredie, práca v školskej 

záhradke. Od 26.10.2020 sa prešlo na dištančné vzdelávanie. Počas dištančného vzdelávania žiaci dostávali 

dobrovoľné úlohy, ktoré vypracovávali podľa vlastného uváženia a záujmu. 

Príprava záhradky 

- príprava sadeničiek zeleniny, byliniek alebo kvetov do záhradiek, na balkón 



- žiakom som zaslala vlastný postup sadenia rajčín aj s fotografiami 

- keď poslali spätnú väzbu - fotografiu s popisom svojej práce, dostali 1 

Vianočné a veľkonočné dekorácie 

• výroba rôznych vianočných dekorácií, vianočné pozdravy 

• príprava slávnostných pokrmov k sviatkom 

• výroba rôznych veľkonočných dekorácii, zdobenie vajíčok, výroba drevených zajačikov, príprava 

veľkonočných dobrôt - pečenie barančeka a pod. 

• veľkonočné pozdravy, veľkonočná kraslica ( technikou - maľovanie, lepenie farebnou nitkou, lepenie sítia, 

voskovanie a iné techniky), 

• žiakom som poslala inšpiráciu vlastného zdobenia vajíčok, ako aj iné fotografie a videá z internetu 

• keď poslali spätnú väzbu - fotografiu s popisom, dostali 1 

Plasty - ich vlastnosti a využitie 

• zaslaná prezentácia o plastoch, ich využití ako výrobného materiálu, spracovanie plastov, recyklácia plastov, 

inšpirácie ako doma zrecyklovať plasty 

• keď poslali dievčatá spätnú väzbu - fotografiu DIY výrobku z plastu - pokladnička, stojan na pastelky, 

ozdoba do záhrady a pod., dostali 1 

Technika a domácnosť 

• zaslaná prezentácia o technických zariadeniach v domácnosti, ich rozdelenie podľa princípu práce - zdroja 

energie, so zadaním úlohy vypísať 10 rôznych technických zariadení, ktoré majú žiaci v domácnosti + 1 

popísať viac - zaujímavosti 

• keď poslali spätnú väzbu - fotografiu vypracovaného zadania, dostali 1 

Počas prezenčnej výučby - od 19.42021 (8. a 9. ročník) a od 10.5.2021 (všetky ročníky): 

• starostlivosť o záhradku, sadenie semien - kaleráb, šalát, hrach, cuketa, tekvica, mrkva, cvikla, zemiaky; 

sadenie priesad - paprika a rajčiny, 

• starostlivosť o areál školy - trhanie buriny, zametanie, polievanie kvetov, úprava skaliek, úprava pocitového 

chodníka; doplnenie tabuliek s názvom rastliny, 

• pozdravy ku Dňu matiek a ku Dňu otcov. 

10. Projektové vyučovanie 

Na vyučovacích hodinách i v rámci krúžkovej činnosti sme poskytli žiakom priestor i na rozvíjanie tvorivosti 

v projektových aktivitách. Tieto boli zamerané na aplikáciu osvojených vedomostí. 

Projekty vo fyzike 

• 6. ročník: 



Laboratórne práce: Meranie objemu kvapaliny= zrealizované prezenčne, 

Meranie hmotnosti telesa= zrealizované dištančne, 

Určenie hustoty pevnej látky= zrealizované prezenčne, 

Projekt: Vlastná jednotka dĺžky, zrealizovaný počas dištančného vyučovania. 

• 7. ročník: 

Laboratórne práce: Meranie teploty telesa= zrealizované prezenčne, 

Výmena tepla medzi teplou a studenou tekutinou= nezrealizované, 

Projekt: Vlastná meteorologická stanica= zrealizovaný dištančne, 

• 8. ročník: 

Laboratórne práce: Nepodarilo sa zrealizovať laboratórne práce: Obraz v rovinnom zrkadle, Zobrazenie 

spojnou šošovkou. 

Po návrate so školy boli zrealizované laboratórne práce: Meranie trecej sily. 

Projekt: Nerovnomerný pohyb 

Bol zrealizovaný po návrate do školy. 

• 9. ročník: 

Laboratórne práce: Meranie prúdu a napätia, Elektromagnet boli zrealizované po návrate do školy. 

Projekt: Vytvorenie vlastného kompasu bol zrealizovaný počas dištančného vzdelávania. 

Projekty zrealizované počas dištančného vzdelávania, v jednotlivých ročníkoch, boli žiakmi odprezentované 

po návrate k prezenčnému vyučovaniu. 

Projekty v matematike 

• 5. ročník - Symetrické rúško (stredová a osová súmernosť), 

• 6. ročník - Farebná deliteľnosť (deliteľnosť), 

• 7. ročník - Detské pieskovisko (kocka a kváder), Plán výletu (priama a nepriama úmernosť), Maľovanie 

triedy (kocka a kváder), 

• 8. a 9. ročník - Covid 19 v grafoch (štatistika). 

11. Projekt IT Akadémia 

• vzdelávanie pre 21. storočie - zapojenie do školení, zapojenie do využívania odborných metodík, overovanie 

odborných metodík. 

• projekt pokračuje do roku 2024 



• Vzdelávania - Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu v rámci národného projektu IT 

Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie - sa zúčastňovala pani riaditeľka PaedDr. Beáta Sabová a digitálny 

koordinátor Mgr. Katarína Dudáková. 

• Využívanie edukačných pomôcok - boli dodané všetky edukačné pomôcky, ktoré sme využívali v rámci 

predmetov: matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika, geografia, v rámci medzi-predmetových 

vzťahov na predmete technika, na krúžkoch. Pomôcky sú uskladnené v zabezpečených skriniach, ktoré dala 

školy vyrobiť. Skrine sa nachádzajú v kmeňovej triede (učebňa IT Akadémie). 

12. Dištančné vzdelávanie 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že s 

účinnosťou od 26. októbra 2020 až do odvolania sa mimoriadne prerušilo školské vyučovanie okrem iného aj 

v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku. Vyučovanie tak prebiehalo dištančnou formou 

prostredníctvom vzdelávacích portálov Edupage MS Teams až do 19.4.2021 - návrat žiakov 8. a 9. ročníka do 

školy a 10.5.2021 - návrat žiakov 5., 6. a 7. ročníka. 

Podľa Metodického usmernenia k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných 

školách a v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami platného od 

26.10.2020 sa odporúčal nasledovný počet online hodín/týždeň: 5. ročník - 12 hodín, 6.-9.ročník - 15 hodín. 

Dňa 23.10.2020 triedne učiteľky vytvorili rozvrh dištančného vzdelávania, ktorý v zdieľaných dokumentoch 

v súbore tímu 2.stupeň v MS Teams. 

Od 19.4.2021 sa na druhom stupni prezenčne vzdelávali žiaci 8. a 9. ročníka podľa upraveného rozvrhu. Prvé 

dva týždne boli adaptačné, neznámkovalo a neskúšalo sa, keďže podľa metodického pokynu sa neodporúčalo 

realizovať preverovanie vedomostí a zručností žiakov základnej školy písomným a ústnym preskúšaním 

minimálne dva týždne na prezenčné vzdelávanie. Zisťovali sme reálny priebeh dištančného vzdelávania u 

jednotlivých žiakov a snažili sme sa poskytnúť žiakom a rodičom spätnú väzbu na vypracované zadania z 

dištančného vzdelávania. Venovali sme pozornosť precvičeniu učiva preberaného počas dištančného 

vzdelávania a podpore opätovnej adaptácie na školské prostredie a socializácii žiakov v školských kolektívoch 

v práci vo dvojiciach a skupinách. 

Rozvrh, rozsah a metódy si vyučujúci upravili podľa možností. V posledné dni žiaci absolvovali aj pobyt v 

prírode, odovzdávali učebnice a deviataci absolvovali slávnostnú rozlúčku so starostom obce Petrom 

Mikulom. 

Vzdelávanie žiakov prebiehalo prostredníctvom EduPage, Microsoft Teams, ktorý sme využívali 

predovšetkým na online hodiny. Niektorí žiaci využívali aj iné komunikačné služby: email, Messenger, a iné. 

V rámci dištančného vzdelávania došlo k úprave rozsahu a metód výučby. 

Vzdelávacie výsledky predmetov neboli hodnotené, nakoľko je v týchto predmetoch redukovaná vzdelávacia 

činnosť. Dištančné forma vzdelávania je náročná, a preto sa dôraz kládol na nosné vzdelávacie predmety. Aby 

žiaci aspoň čiastočne zvládli základné kľúčové učivo. 

Súťaže a aktivity neboli realizované z dôvodov domácej karantény. Predmetová komisia nepracovala podľa 

navrhnutého harmonogramu činností. Vyučujúci sa zúčastňovali viacerých webinárov, ktoré boli v súčasnej 

dobe v ponuke. 

13. Ďalšie aktivity 

• V rámci kontrolnej činnosti boli hospitácie na hodinách matematiky, fyziky, informatiky - vedenia školy, 

vedúcej PK. 



• Nástenky s problematikou MAT - FYZ - INF - TECH boli inovované priebežne podľa aktuálnej situácie. 

• Spolupráca a konzultácie vyučujúcich prvého a druhého stupňa. 

• Využívanie učiva matematiky v praktickom živote - použiť na to vhodné formy a metódy na vyučovacích 

hodinách 

• Vedenie žiakov k pozitívnemu mysleniu, samostatnosti, sebakritickosti a sebavzdelávaniu. 

• Humanizácia vyučovania. 

• Počas hodín sa pamätalo na významné dni Deň Zeme, Deň vody a iné … Prostredníctvom vhodne 

stanovených príkladov sme si pripomenuli tieto významné dni, aj počas dištančného vzdelávania. 

• Rozvíjanie hodnotových cieľov na hodinách - overovanie hodnotových cieľov v rámci každej vyučovacej 

hodiny, zlepšovane komunikačných schopností žiakov, sebahodnotenia vlastných postupov a výkonov počas 

vyučovacej hodiny. 

14. Hlavné úlohy pre nasledujúce obdobie 

• Počas mesiacov júl, august naštudovať, pripraviť a aktualizovať podklady pre piaty až deviaty ročník - 

Matematika, Fyzika, Informatika, Cvičenia z matematiky a Techniky - ŠTÁTNY ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 

PROGRAM - pozrieť si potrebné informácie na internetovej stránke- www.statpedu.sk 

• Pripraviť podklady na inováciu časovo-tematických plánov jednotlivých predmetov pre 5.- 9. ročník. 

• Zapracovať pripomienky z aktuálneho školského roku a upraviť ostatné časovo-tematické plány na základe 

skúseností. 

• Vypracovať dokument Akčný plán školy - z projektu IT Akadémia - Digitálne kompetencie v predmetoch. 

V Trenčianskej Turnej, 30. júna 2021  Vedúca PK: Mgr. Katarína Dudáková 

4. PK cudzie jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk 

VYHODNOTENIE PRÁCE 

PREDMETOVEJ KOMISIE CUDZIE JAZYKY 

Školský rok: 2020/2021 

Vedúca PK: Mgr. Miroslava Filáčková 

Členky PK: 

Mgr. Monika Priščáková 

Mgr. Veronika Farová 

Mgr. Katarína Megová 

Zuzana Martáková, MBA 

Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková 



Mgr. Alexandra Hálová 

Plán práce PK vychádzal zo základných pedagogických a školských dokumentov: 

• Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) ISCED 2, 

• Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu (iŠVP) ISCED 2, 

• Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) ISCED 2 - Učíme sa riešiť úlohy života, 

• Sprievodcu školský rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) 

• Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s Prílohou č. 2 k metodickému 

pokynu č. 22/2011 (začlenení žiaci), 

• Plánu práce školy na školský rok 2020/2021, 

• Školského poriadku. 

Týždenná hodinová dotácia 1. cudzieho jazyka (anglického) a 2. cudzieho jazyka (nemeckého, francúzskeho) 

v ŠkVP: 

1. cudzí jazyk - ANJ 2. cudzí jazyk - NEJ, FRJ 

Piaty ročník 5 0 

Šiesty ročník 5 0 

Siedmy ročník 3 2 

Ôsmy ročník 3 2 

Deviaty ročník 4 2 

Zabezpečenie predmetov učebnicami: 

Anglický jazyk: učebnica Project English - 4. edícia, autor Tom Hutchinson 

5. ročník: Project English 1, 2 

6. ročník: Project English 2 

7. ročník: Project English 3 

8. ročník: Project English 4 

9. ročník: Project English 4, 5 

Nemecký jazyk: učebnice Beste Freunde 

7. ročník: Beste Freunde 1/1 

8. ročník: Beste Freunde 1/1, Beste Freunde1/2 

9. ročník: Beste Freunde 1/2 



Francúzsky jazyk: učebnica Le Mag´ 

7. ročník: Le Mag´ 1 

8., 9. ročník: Le Mag´ 2 

Na hodinách anglického jazyka vyučujúci pracovali s časopismi Gate, Let´s Start!, R&R, novinami First 

News, na hodinách nemeckého jazyka s časopismi fertig los! a na hodinách francúzskeho jazyka s časopisom 

C´est facile. 

Učitelia pracovali podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov a zabezpečovali si vyučovanie 

metodickými materiálmi a didaktickými pomôckami podľa aktuálnej potreby, čerpajú námety z internetových 

portálov napr.: www.zborovna.sk, ... 

Plnenie úloh vytýčených v Pláne práce PK cudzie jazyky 

1. Učebné plány a časovo-tematické plány 

Počas celého školského roka vyučujúci dodržiavali UO v jednotlivých ročníkoch a plnili časovo-tematické 

plány (ČTP), prebrali základné učivo v plnej miere s prihliadnutím na schopnosti žiakov a na mimoriadnu 

situáciu, ktorá nastala z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Na začiatku školského roka vyučujúce 

anglického jazyka inovovali UO v 9. ročníku podľa nového ŠVP platného od 01.09.2015 a inovovali UO 

anglického jazyka, nemeckého a francúzskeho jazyka v 8., 9. podľa nového iŠVP platného od 01.09.2015. V 

nemeckom a francúzskom jazyku sa upravila dotácia na 2 hod./týždenne, v anglickom jazyku na 3 

hodiny/týždenne. 

2. Realizácia hodnotového myslenia 

Počas celého školského roka sa kládol dôraz na realizácie hodnotových cieľov na vyučovacích hodinách. 

Vyučujúci overovali u žiakov ciele vyučovania a dávali priestor k samohodnoteniu žiakov i k zhodnoteniu, čo 

sa na danej hodine žiaci naučili. Hodnotové ciele sme rozvíjali aj počas online hodín, kde žiaci mali dostatok 

priestoru na vyjadrenie svojich pocitov a postojov. 

3. Metódy a formy výučby na hodinách 

Pri vyučovaní cudzieho jazyka sa vyučujúce snažili eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu 

založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho 

schopnosti a druh inteligencie. Naďalej sa uplatňovali inovatívne metódy a formy výučby, ktoré u žiakov 

rozvíjajú samostatnosť a tvorivý prístup k práci, ako napríklad: projektové vyučovanie na rôzne témy: Moja 

rodina, Môj deň, Moja škola, Moje mesto, Moje obľúbené zviera, Jedlá, Legendárny hrdina, Typický 

obyvateľ, O významných prírodných miestach, Môj dom, Moja izba...), obsahovo a jazykovo integrované 

vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia sa a vyučovania, metóda učenia sa na stanovištiach, 

personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, 

riadená a voľná diskusia, riešenie problémových úloh a audio-video prezentácie, riešenia úloh, didaktické hry 

- pexeso, leporelo, vianočné ozdoby s vianočným vinšom v ANJ, NEJ, FRJ... 

Počas dištančného vzdelávania realizovaného od 26. 10. 2020 sme tieto metódy a formy výučby na hodinách 

využívali pomenej. Sústredili sme sa rozvoj čitateľskej gramotnosti, čítanie a počúvanie s porozumením, 

konverzáciu v cudzom jazyku. 

4. Práca so žiakmi so ŠVVP 

V spolupráci so špeciálnym pedagógom vyučujúce pripravili podklady pre prácu so žiakmi so ŠVVP - 

vypracovali individuálne ČTP. Počas roka dodržiavali pokyny a odporúčania príslušného poradenského 

zariadenia a zohľadňovali potreby žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese. Umožnili používanie 



kompenzačných pomôcok vo vyučovacom procese. 9 začlenených žiakov využívalo pomoc asistenta na 

hodinách cudzieho jazyka. 

5. Overovanie vedomostí a zručností 

Vyučujúce anglického jazyka overovali vedomosti a zručnosti žiakov prostredníctvom ústnych i písomných 

odpovedí, výsledky testov písaných prezenčne z anglického jazyka sú v Zápisnici zo zasadnutia predmetovej 

komisie zo dňa 2. februára 2021. Časovo - tematické plány boli dodržané a známky sú zapísané v aSc Agende. 

Vyučujúce druhého cudzieho jazyka preverovali vedomosti predovšetkým ústnou formou, známkou hodnotili 

prácu na hodine i rôzne aktivity a komunikačné zručnosti. Počas dištančného vzdelávania, kde bola upravená 

forma aj rozsah výučby, prispôsobilo sa aj overovanie vedomostí a zručností. Okrem žiakov deviateho ročníka 

neboli hodnotení známkami -ale ústne motivovaní k lepšiemu výkonu. Záverečné hodnotenie na vysvedčení 

v druhom polroku šk. roku 2019/20 - absolvoval/-a. 

6. Jazykové olympiády 

Jazykové olympiády z nemeckého a francúzskeho jazyka sa nezrealizovali z dôvodu šírenia respiračného 

ochorenia COVID-19 a prerušenia prezenčného vzdelávania. 

Olympiáda v anglickom jazyku 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku tento rok prebehlo dištančnou formou. Riadili sme sa 

usmernením, ktoré bolo zverejnené na stránke Iuventy. 

Predsedníčka školskej komisie Mgr. Filáčková vytvorila testové karty na Edupage. Pozostávali z písomnej 

časti (čítanie, počúvanie, gramatika, slovná zásoba) a karty s obrázkom. Otázky čerpala z testov zverejnených 

na www.iuventa.sk. Prvým trom žiakom, ktorí dosiahli najviac percent z písomnej časti, komisia vyhodnotila 

aj picture story (príbeh o obrázku). Súťažná disciplína - voľný rozhovor (role play) tento rok nebola. Víťazky 

školského kola postúpili do okresného kola: Bacová Zuzana, Ďurišová Karolína Marica, Suchá Vanesa. 

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku: 

13. 1. 2021 - tento rok sa konalo dištančnou formou, prostredníctvom on-line testu. Žiačkam bol vygenerovaný 

kód, pomocou ktorého sa prihlásili do súťaže. 

Výsledky: 

Zuzana Bacová - kategória 1A - 6. miesto 

Júlia Hudáková - kategória 1B - 7. miesto - úspešná riešiteľka. 

V písomnej časti boli žiaci najúspešnejší v počúvaní s porozumením, najmenej bodov získali v gramatickom 

teste. V ústnej časti boli o niečo úspešnejší pri práci s obrázkom ako pri voľnom rozhovore. 

7. Časopisy a doplnková literatúra 

Fertig...Los! - nemecký jazyk, Lets´ Start! - anglický jazyk, C´est facile! - francúzsky jazyk. Tento rok sme 

nové čísla časopisov neobjednali, pretože sme mali k dispozícii dostatok materiálov z minulých školských 

rokov. Využívali sme ich na spestrenie hodín anglického jazyka a pri tréningu čítania s porozumením. Taktiež 

sme využívali čítanky v anglickom jazyku z vydavateľstva Oxford University Press. S časopismi sme 

pracovali aj počas dištančného vzdelávania, využívali sme ich na rozširujúce čítanie. Obsahujú atraktívne 

aktivity a doplnkové materiály vhodné pre žiakov druhého stupňa. Okrem toho pracovali s rôznymi 

cudzojazyčnými materiálmi - s beletriou, so staršími vydaniami časopisov a novín, so slovníkmi, 

encyklopédiami a rôznymi tlačovými materiálmi. 



8. Profesijný rast vyučujúcich 

Členovia PK počas roka: 

• využívali dostupné pomôcky na vyučovaní, motivovali žiakov a snažili sa vybudovať kladný vzťah k daným 

predmetom, využívali metódy problémového skupinové vyučovania, vyučovania s podporou IKT, tvorili 

metodické materiály, učebné pomôcky; 

• venovali sa samoštúdiu odbornej pedagogickej literatúry, vzájomne konzultovali svoje postupy a vymieňali 

si získané poznatky a informácie; 

• zapojili sa do Národného projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie“; 

• zučastnili sa týchto webinárov: webináre k MS Teams, webináre z Oxford University Press, webináre z 

Wocabee, webináre z Edunational Global. 

9. Hospitačná činnosť 

Bola vykonaná zo strany vedenia školy. Náčuvy a hospitácie sa realizovali aj medzi členkami PK (úvádzajúci 

pedagogický zamestnanec Mgr. Filáčková - začínajúci pedagogický zamestnanec Mgr. Megová). Všetci 

vyučujúci boli oboznámení s analýzami a výsledkami hospitácií. Mgr. Katarína Megová ukončila adaptačné 

vzdelávanie 30. 3. 2021 ústnym online pohovorom a stala sa tak samostatným pedagogickým zamestanancom. 

10. Vzdelávanie členov PK 

Mgr. Monika Priščáková - výchovný poradca (špecializačné vzdelávanie MPC Bratislava) 

11. Ďalšie aktivity 

Dňa 26. 9. 2020 si vyučujúce jazykov spolu so žiakmi pripomenuli Európsky deň jazykov. Riešili on-line 

kvízy, robili projekty, pripomenuli si význam učenia sa cudzích jazykov. 

Aktualizácia násteniek - vyučujúce všetkých troch jazykov aktualizovali nástenky na chodbách školy. 

(Projekty - žiacke práce) 

V tomto školskom roku sme tiež: 

• propagovali činnosť žiakov prostredníctvom oficiálnej webovej stránky školy, facebookovskej stránky, 

• sledovali odbornú literatúru, 

• využívali digitálnu technológiu, IKT, 

• vytvárali žiakom podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia, využívania internetu a ostatných 

IKT v príprave na vyučovanie a počas dištančného vzdelávania, 

• počas výchovno-vzdelávacieho procesu sme vytvárali u žiakov kladné morálne a vôľové vlastnosti ako sú 

samostatnosť, rozhodnosť, húževnatosť, sebakritickosť, 

• rozvíjali sme u žiakov kritické myslenie, 

• aktívne sme využívali skupinovú prácu, 

• uplatňovali sme prvky pozitívneho hodnotenia, aktívne sme využívali sebahodnotenie žiakov, 



• pokračovali sme v realizácii a skvalitňovaní environmentálnej výchovy, rozvíjali sme vzťah detí k prírode, 

jej ochrane, ku zdraviu a ku všetkým živým organizmom, 

• snažili sme sa predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 

prejavom intolerancie. 

Hlavné úlohy pre budúci školský rok 2021/2022: 

• naštudovať si potrebné dokumenty, najmä Sprievodca školským rokom (Pedagogicko-organizačné pokyny 

pre školy a školské zariadenia na daný školský rok), 

• pokračovať v profesijnom raste, 

• aktualizovať možnosť výučby pomocou nových internetových portálov, využívaním interaktívnej tabule, 

tabletov, 

• zabezpečovať prácu so žiakmi v rámci krúžkovej činnosti, 

• dôslednejšia motivácia žiakov - komunikovať v cudzom jazyku, dôraz na ústny prejav, 

• zorganizovať olympiádu v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku, 

• spolupracovať s vyučujúcimi CJ na 1. stupni, 

• naďalej venovať primeranú pozornosť žiakom so ŠVVP - začleneným i zohľadňovaným žiakom. 

12. Dištančné vzdelávanie 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský 

zákon“) rozhodol, že s účinnosťou od 26. októbra 2020 až do odvolania sa mimoriadne prerušilo školské 

vyučovanie okrem iného aj v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku. Vyučovanie tak 

prebiehalo dištančnou formou prostredníctvom vzdelávacích portálov Edupage MS Teams až do 19. 4. 2021 

- návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy a 10. 5. 2021 - návrat žiakov 5., 6., 7. ročníka. 

Podľa Metodického usmernenia k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných 

školách a v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami platného od 26. 

10. 2020 sa odporúčal nasledovný počet online hodín/týždeň: 

5. ročník - 12 hodín 

6. - 9. ročník - 15 hodín. 

Dňa 23. 10. 2020 triedne učiteľky vytvorili rozvrh on-line hodín, ktorý zverejnili v zdieľaných dokumentoch 

v súbore tímu 2. stupeň v MS Teams. Tiež bol zverejnený obsah vzdelávania v mesiacoch október - jún v 

jednotlivých predmetoch. 

Vyučujúce prekonzultovali podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka počas 

dištančného vzdelávania. Získavali ich najmä: 

- z komplexných zadaní (testy, písomné práce...), 

- analýzou prác tvoriacich súbor žiackych produktov (napr. pracovné listy, vypracované online zadania a 

úlohy, projekty realizované v domácom prostredí), 



- sebahodnotením žiaka a vrstovníckym hodnotením, 

- konzultáciami s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Vyučujúce jednotlivých predmetov postupovali v súlade s ČTP. Časový sklz nastal v 5. ročníku (ANJ) - 

dôvodom bolo veľké množstvo nového učiva, ktoré sa pri dištančnom vyučovaní precvičovalo pomalším 

tempom (3 hodiny týždenne) Z tohto dôvodu bol v 2. polroku v 5. ročníku navýšený počet online hodín - 

štyrikrát týždenne. Vyučujúci v súlade s ČTP individuálne realizovali prierezové témy, dbali na vzájomnú 

komunikáciu medzi žiakmi, vzájomné hodnotenie a sebahodnotenie. V prípade záujmu a potreby vyučujúce 

umožnili žiakom online doučovanie formou individuálnej konzultácie. 

• Druhý cudzí jazyk - Vyučujúce NEJ a FRJ si dohodli so žiakmi hodinu konzultácie, ktorá bola v 2. polroku 

doplnená do rozvrhu v jednotlivých triedach. Materiály (podľa uváženia vyučujúcich bolo zredukované učivo 

na základné gram. javy a komunikač. témy) bolo posielané prostredníctvom portálov Edupage a MS Teams. 

V prípade záujmu bolo možné mať online hodinu s vyučujúcou. V 7. ročníku mali žiaci v 1. aj v 2. polroku 

jednu online hodinu francúzskeho jazyka týždenne. 

• Konverzácia v anglickom jazyku 7., 8. ročník - vyučujúce pravidelne jedenkrát za týždeň posielali žiakom 

materiály a úlohy (podľa ČTP) prostredníctvom Edupage. V prípade potreby boli ochotné zrealizovať online 

hodinu prostredníctvom portálu MS TEAMS. 

Od 19. 4. 2021 sa na druhom stupni prezenčne vzdelávali žiaci 8. a 9. ročníka podľa upraveného rozvrhu. Prvé 

dva týždne sa upustilo od známkovania, keďže podľa metodického pokynu sa neodporúčalo realizovať 

preverovanie vedomostí a zručností žiakov základnej školy písomným a ústnym preskúšaním minimálne dva 

týždne po nástupe na prezenčné vzdelávanie. Zisťovali sme reálny priebeh dištančného vzdelávania u 

jednotlivých žiakov a snažili sme sa poskytnúť žiakom a rodičom spätnú väzbu na vypracované zadania z 

dištančného vzdelávania. Venovali sme pozornosť precvičeniu učiva preberaného počas dištančného 

vzdelávania a podpore opätovnej adaptácie na školské prostredie a socializácii žiakov v školských 

kolektívoch. V záujme podpory vzťahov v triedach sme sa snažili vytvárať priestor na spoluprácu vo 

dvojiciach alebo v malých skupinách pri učení sa a ponechať tak žiakom priestor na diskusie a zdieľanie 

skúseností. 

V Trenčianskej Turnej dňa 6. 7. 2021 Mgr. Miroslava Filáčková 

5. VYHODNOTENIE PLÁNU PRÁCE PREDMETOVEJ KOMISIE 

Predmety: 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, PRAKTICKÉ CVIČENIA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA, 

DEJEPIS, OBČIANSKA NÁUKA 

Školský rok: 2020/2021 

Vyhodnotenie vypracovala: Mgr. Monika Priščáková dňa: 1. 7. 2021 

Prerokovaný a schválený predmetovou komisiou dňa: 1. 7. 2021 

VŠEOBECNÁ ČASŤ 

Vedúca PK: Mgr. Monika Priščáková SJL/FRJ SJL (7. roč., 9. A), XCS (9.A) 

Členovia PK 

PaedDr. Dagmar Orságová SJL/HUV SJL (8. roč., 5. A) 



Mgr. Jana Hvozdíková SJL/VYV SJL (5. B, 6. roč.), DEJ (5. B) OBN (6. roč.) 

Mgr. Miroslava Filáčková SJL/OBN/ANJ SJL (9. B), XCS (9. B), OBN (8. A, 9. roč.) 

Mgr. Denisa Sieklová FRJ/GEG OBN (7. B), DEJ (7. B) 

Mgr. Veronika Farová ANJ/OBN OBN (8. B) 

Mgr. Michaela Psotová DEJ/VYV DEJ (5. A, 6. roč., 7. A, 8. roč., 9. roč.) OBN (7. A) 

Skratky predmetov 

SJL - slovenský jazyk a literatúra 

XCS - praktické cvičenia zo slovenského jazyka 

OBN - občianska náuka 

DEJ - dejepis 

HUV - hudobná výchova 

ANJ - anglický jazyk 

FRJ - francúzsky jazyk 

Plán práce PK vychádzal zo základných pedagogických a školských dokumentov: 

Štátneho vzdelávacieho programu (iŠVP) pre 2. stupeň (ISCED 2) 

Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) ISCED 2 - Riešime úlohy života 

Sprievodcu školským rokom 2020/21 

Plánu práce školy na školský rok 2020/21 

• Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s Prílohou č. 2 k metodickému 

pokynu č. 22/2011 (začlenení žiaci) 

• Národného štandardu finančnej gramotnosti 

• Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom 

roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 

COVID-19 

• Týždenná hodinová dotácia predmetov v ŠkVP 

• SJL: 5. ročník - 5 h, 6. ročník - 5 h, 7. ročník - 5 h, 8. ročník - 5 h, 9. ročník - 5 h 

• XCS: 9. ročník - 1 h 

• DEJ: 5. ročník 1 h, 6. ročník 2 h, 7. ročník 1 h, 8. ročník 1 h, 9. ročník 2h 

• OBN: 5. ročník 0 h, 6. ročník 1 h, 7. ročník 1 h, 8. ročník 1 h, 9. ročník 1h 

• Zabezpečenie predmetov učebnicami: 

• SJL: Vo všetkých ročníkoch sú dodané aktuálne platné učebnice (Slovenský jazyk - Krajčovičová, 

Kesselová, Literatúra - Petríková). Vyučujúci zabezpečujú vyučovanie inými metodickými materiálmi 

a didaktickými pomôckami podľa aktuálnej potreby, využívajú regionálne publikácie, metodické 

materiály a pracovné listy vytvorené v rámci projektu Moderná škola - základ života, napr. Keď som 

chodil do školy (autorka I. Červeňanová), Rok na dedine (autorka B. Sabová), Hravá slovenčina, Hravá 



literatúra (pracovné zošity), Pomocník zo slovenského jazyka, Pomocník z literatúry (pracovné zošity), 

zbierky úloh, www.zborovna.sk, 

• XCS: Predmet ŠkVP nemá vlastnú učebnicu, vyučujúci pracujú podľa ČTP a zabezpečujú si 

vyučovanie pomôckami podľa aktuálnej potreby, využívajú pracovné listy Keď som chodil do školy 

(autorka I. Červeňanová), iné metodické a učebné materiály, Slovenský jazyk pre 5. - 9. roč. - staré 

učebnice (J. Krajčovičová a kol.), zbierky úloh, www.zborovna.sk, žiacka a učiteľská knižnica, 

Príprava na testovanie SJL (vydavateľstvo Taktik), Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry 

(vydavateľstvo Raabe), materiály vytvorené v EduPage, 

• DEJ: V 5.- 9. ročníku sú dodané aktuálne platné učebnice, vyučujúci zabezpečujú vyučovanie inými 

metodickými materiálmi a didaktickými pomôckami podľa aktuálnej potreby, využívajú regionálne 

publikácie, metodické materiály a pracovné listy vytvorené v rámci projektu Moderná škola - základ 

života, napr. Keď som chodil do školy (autorka I. Červeňanová), Využívajú regionálne publikácie 

(napr. Monografia Trenčianska Turná - autor R. Horňák, Od Tornowy po Turnú - autor T. Michalík), 

časopis Historická revue, Hravý dejepis - pracovný zošit, 

• OBN: V 6. - 9. ročníku sú dodané aktuálne platné učebnice, vyučujúci zabezpečujú vyučovanie inými 

metodickými materiálmi a didaktickými pomôckami podľa aktuálnej potreby, využívajú regionálne 

publikácie, metodické materiály a pracovné listy. 

ÚLOHY, TERMÍNY, ZODPOVEDNOSŤ 

1. Úlohy vyplývajúce zo ŠVP a ŠkVP ISCED 2 - Riešime úlohy života 

Termín: stály Zodpovední: všetci členovia PK - realizované 

2. Úlohy vyplývajúce zo Sprievodcu školským rokom 2020/2021 

Termín: stály Zodpovední: všetci členovia PK - realizované 

3. Úlohy vyplývajúce z realizácie projektu Moderná škola - základ života (trvalá udržateľnosť projektu) 

Termín: stály Zodpovední: všetci členovia PK - realizované 

4. Úlohy vyplývajúce z obsahovej a metodickej stránky predmetu 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Realizovať hodnotové ciele na vyučovacích hodinách 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Prostredníctvom ovládania pravopisných princípov jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej úrovne ich 

ústnych i písomných prejavov 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Rozvíjať záujem o materinský jazyk a literatúru, chápať ich ako kultúrne dedičstvo slovenského národa 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Viesť žiakov k poznávaniu regionálnej kultúry, formovanie pozitívneho vzťahu k hodnotám regiónu 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov a záujem o čítanie a literatúru 



Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov začleňovaním tém z FG do písomných prác a projektov podľa 

dokumentu FG - Implementácia NŠFG do ŠkVP 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Spolupracovať s MZ 3. - 4. ročníka s cieľom vytvoriť podmienky na plynulý prechod žiakov 5. ročníka z 

ISCED 1 na ISCED 2 

Termín: stály Zodpovedné: vedúca PK a MZ - realizované 

Uskutočniť počas šk. roka 2020/2021 vzájomné hospitácie 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - nerealizované 

Zapájať sa do celoškolských aktivít a projektov 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Začleniť prierezové témy do výchovno-vyučovacieho procesu 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Formovať u žiakov kľúčové kompetencie podľa zamerania a možností predmetu 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Maximálne využívať možnosti IKT v škole na vyučovaní 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Koordinovať medzipredmetovú spoluprácu a mesačné plány školy pri začlenení prierezových tém do 

vyučovania predmetu 

Termín: stály Zodpovední: vedúca PK - realizované 

Priebežne analyzovať výsledky povinných písomných prác zo slovenského jazyka a diktátov a vyhodnotiť 

jednotnou formou (priemerná známka) 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

5. Úlohy vyplývajúce z obsahovej a metodickej stránky predmetu 

PRAKTICKÉ CVIČENIA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 

Realizovať hodnotové ciele na vyučovacích hodinách 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Začleniť prierezové témy do výchovno-vyučovacieho procesu 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Formovať u žiakov kľúčové kompetencie podľa zamerania a možností predmetu 



Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Zamerať sa na nácvik čítania s porozumením a prácu s textom, pripraviť žiakov na testovú formu skúšania 

(Testovanie 9, prijímacie skúšky na SŠ) 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Upevňovať a rozširovať vedomosti zo slovenského jazyka, schopnosť využívať jazykové prostriedky v praxi 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Maximálne využívať možnosti IKT v škole na vyučovaní 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Využívať metodické materiály z projektu Moderná škola - základ života, www.zborovňa.sk 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

6. Úlohy vyplývajúce z obsahovej a metodickej stránky predmetu 

DEJEPIS 

Realizovať hodnotové ciele na vyučovacích hodinách 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Začleniť prierezové témy do výchovno-vyučovacieho procesu 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Formovať u žiakov kľúčové kompetencie podľa zamerania a možností predmetu 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Viesť žiakov k poznávaniu regionálnej histórie, formovanie pozitívneho vzťahu k hodnotám regiónu 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Maximálne využívať možnosti IKT v škole na vyučovaní 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Naučiť žiakov kriticky pristupovať k rôznym zdrojom informácií 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Viesť žiakov k zachovávaniu hmotných i nehmotných kultúrnych pamiatok ako kultúrneho dedičstva. 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Viesť žiakov k záujmu o históriu prostredníctvom exkurzií, účasti v súťažiach a školských projektoch. 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 



Využívať regionálnu literatúru pri vyučovaní dejepisu 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Koordinovať medzipredmetovú spoluprácu a mesačné plány školy pri začlenení prierezových tém 

Termín: stály Zodpovední: vedúca PK - realizované 

7. Úlohy vyplývajúce z obsahovej a metodickej stránky predmetu 

OBČIANSKA NÁUKA 

Dbať o to, aby si žiaci rozvíjali ďalšie sociálne a osobné kompetencie, získavali poznatky o špecifických 

ľudských právach a ich aplikáciách, vyvážene chápali vzťah práv a povinností, učili sa zodpovednosti a 

vytvárali spolupracujúce spoločenstvo v triede 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Realizovať hodnotové ciele na vyučovacích hodinách 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Dbať o to, aby sa žiaci oboznámili s rôznymi právnymi normami, rodinným a trestným právom 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Viesť žiakov k zorientovaniu sa s fungovaním ekonomiky, umožniť im pochopiť ekonomický život 

spoločnosti 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Začleniť prierezové témy do výchovno-vyučovacieho procesu 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Formovať u žiakov kľúčové kompetencie podľa zamerania a možností predmetu 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Pripomenúť si význam cirkevných a štátnych sviatkov 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Zapájať sa do celoškolských aktivít a projektov 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Naučiť žiakov kriticky pristupovať k rôznym zdrojom informácií 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Viesť žiakov k poznávaniu regionálnej kultúry, histórie, tradícií, formovanie pozitívneho vzťahu k hodnotám 

regiónu 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 



Maximálne využívať možnosti IKT v škole na vyučovaní 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

Využívať metodické materiály www.zborovňa.sk 

Termín: stály Zodpovední: vyučujúci predmetu - realizované 

8. Úlohy zamerané na kooperáciu a koordináciu školských aktivít 

Doplniť plán školy o úlohy a aktivity PK 

Termín: august, september 2020 Zodpovední: vedúca PK - realizované 

Koordinovať aktivity PK s mesačnými plánmi 

Termín: stály Zodpovední: vedúca PK - realizované 

Pri organizovaní aktivít PK zabezpečiť spoluprácu s vedením školy a koordinovať ich s plánmi ostatných PK 

a MZ 

Termín: stály Zodpovedná: vedúca PK - realizované 

Zabezpečiť spoluprácu členov PK pri organizovaní celoškolských aktivít a projektov 

Termín: stály Zodpovedná: vedúca PK - realizované 

Zabezpečiť efektívne medzipredmetové vzťahy s relevantnými predmetmi podľa aktuálnych podmienok, úloh 

a aktivít 

Termín: stály Zodpovední: všetci členovia PK - realizované 

9. Vedúci kabinetov a zbierok 

Mgr. Michaela Psotová kabinet DEJ 

Mgr. Veronika Farová učebňa PC 2 

Mgr. Denisa Sieklová Žiacky parlament 

PaedDr. Dagmar Orságová kabinet HUV 

Termín: stály Zodpovední: všetci členovia PK - realizované 

10. Aktualizácia a kontrola dokumentácie ISCED 2 

SJL D. Orságová, M. Priščáková, M. Filáčková, J. Hvozdíková 

XCS M. Priščáková, M. Filáčková 

OBN M. Filáčková, J. Hvozdíková, M. Psotová, D. Sieklová, V. Farová 

DEJ M. Psotová, D. Sieklová, J. Hvozdíková 

Termín: 30. 9. 2020 Zodpovední: vyučujúci predmetov - realizované 



11. Zoznam pripravovaných aktivít, súťaží a projektov v školskom roku 2020/2021 

Aktivity v tomto školskom prebiehali v súlade s nariadeniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, ktoré odvíjali od aktuálnej epidemiologickej situácie. 

Navrhované aktivity 

- Hviezdoslavov Kubín - zodp. M. Priščáková - realizované 

- Olympiáda zo slovenského jazyka - zodp. M. Priščáková - realizované 

- Marec - mesiac knihy (čitateľská gramotnosť) - zodp. vyučujúci SJL - realizované 

- Exkurzia v knižnici (miestna, krajská) - zodp. J. Hvozdíková, D. Orságová - nerealizované 

- Exkurzia - Uhrovec - zodp. D. Orságová - nerealizované 

- Prechádzky po Turnej (pamätné miesta v obci) - zodp. M. Psotová - nerealizované 

- Exkurzia Múzeum holokaustu - Sereď - zodp. M. Psotová - realizované online 

- Archív - Trenčín - zodp. M. Psotová - nerealizované 

- Čítame škôlkarom - zodp. D. Orságová - nerealizované 

- Beseda s príslušníkom policajného zboru - zodp. M. Filáčková - nerealizované 

- Beseda s pracovníkom banky/podnikateľom - zodp. M. Filáčková - nerealizované 

- Návšteva parlamentu - zodp. M. Filáčková - nerealizované 

- Aktivity k 60. výročiu školy - zodp. všetci členovia PK - realizované 

- Prispievanie do Turnianskych novín a na webstránku - zodp. všetci členovia PK - nerealizované 

- Prispievanie do školského časopisu Všadebolko - zodp. všetci členovia PK - realizované 

- Divadelné predstavenie - zodp. vyučujúci SJL - nerealizované 

- Zapájanie do aktuálnych školských súťaží a projektov - zodp. všetci členovia PK - realizované 

- Vytvorenie nástenky na chodbe školy na aktuálnu tému min. 1x za školský rok - zodp. všetci členovia PK - 

realizované 

12. Celoštátne testovanie zo SJL 

- Testovanie 5 

- Termín: 19. máj 2021 Zodpovední:D. Orságová, J. Hvozdíková 

- nerealizované na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4. 1. 2021 

- Testovanie 9 

- Termín: 24. marec 2021 Zodpovední: M. Priščáková, M. Filáčková 



- na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 27. 5. 2021 sa zrušilo externé 

testovanie žiakov 9. ročníkov, naša škola bola vybraná do prieskumu realizovaného na reprezentatívnej vzorke 

žiakov 9. ročníka, monitoring online formou sa uskutočnil dňa 10. 6. 2021. Výsledky monitoringu: 9. A - 48,9 

%, 9. B - 68, 6 %. 

- Príprava žiakov 9. ročníka na Testovanie 9 

- Termín: september 2020 - marec 2021 Zodpovední: M. Priščáková, M. Filáčková - realizované 

- Komparo 

- 9. ročník, termín: november 2019 Zodpovední: M. Priščáková, M. Filáčková - nerealizované z dôvodu 

prechodu na dištančné vzdelávanie 

13. Vstupný test - učivo ISCED 1 (5. ročník) 

Termín: do 30. 9. 2020 Zodpovední: D. Orságová, J. Hvozdíková, MZ 1. st. - realizované (nehodnotené) 

Výstupný test - učivo ISCED 2 (9. ročník) 

Termín: do 10. 6. 2021 Zodpovední: M. Priščáková, M. Filáčková - realizované (nehodnotené) 

14. Práca so začlenenými žiakmi 

V školskom roku 2020/2021 bolo integrovaníých do bežnej triedy 21 žiakovšp so eciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

Žiaci boli hodnotení v súlade s Prílohou č. 2 - Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením 

začleneného v základnej škole, Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a v 

súlade s odporúčaniami v záveroch špeciálnych vyšetrení. 

Termín: august 2020 Zodpovední: vyučujúci predmetov - realizované 

15. Vzdelávanie členov PK 

Špecializačné vzdelávanie - Výchovná poradca (MPC BA) Zodpovedná: M. Priščáková - prebieha 

(predpokladané ukončenie - júl 2021) 

Webináre odporúčané oficiálnym webom ŠPÚ - ucimenadialku.sk Zodpovední: vyučujúci predmetov - 

realizované 

16. Schválenie ČTP 

Termín: 30. 9. 2020 Zodpovední: vyučujúci predmetov, vedúca PK - realizované 

17. VZDELÁVANIE POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

Na základe nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 26. 10. 2020 prerušilo 

vyučovanie na školách. Vzdelávanie a výchova žiakov sa od tohto dátumu realizovali dištančnou formou v 

domácom prostredí. Dňa 19. 4. 2021 nastúpili na prezenčné vzdelávanie žiaci 8. a 9. ročníka, žiaci 5. - 7. 

ročníka sa vzdelávali naďalej dištančne. Od 10. 5. 2020 nastúpili na prezenčné vyučovanie aj žiaci 5. - 7. 

ročníka. Po nástupe žiakov na prezenčné vzdelávanie sa dva týždne vyučovalo v zmenenom režime - v rámci 

týchto týždňov sa vyučujúci vo všetkých predmetoch zamerali na adaptačné aktivity, počas ktorých sa 

vedomosti nepreverovali známkou. 



Obsah a metódy vzdelávania počas mimoriadnej situácie 

Obsah jednotlivých predmetov bol prispôsobený dištančnému vzdelávaniu, technickým možnostiam žiakov i 

vyučujúcich. V rámci SJL a XCS bolo učivo primerane zredukované na kľúčové oblasti, viac pozornosti sa 

venovalo precvičovaniu preberaných javov. Počas dištančného, ale aj prezenčného vyučovania sa rozvíjali 

najmä komunikačné zručnosti, čítanie a počúvanie s porozumením, analýza textu, v rámci slohu sa trénovali 

praktické písomnosti, hľadanie informácií na internete a ich následná analýza, syntéza a kritické zhodnotenie. 

Žiaci 9. ročníka precvičovali učivo 2. stupňa formou testov, online cvičení. V rámci DEJ a OBN bolo učivo 

primerane zredukované na kľúčové oblasti podľa pokynov MŠ SR, pozornosť sa venovala rozvíjaniu zručností 

pri hľadaní informácií a ich spracovaní. 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo nasledovným spôsobom: 

• EduPage 

o zadávanie stručnej teórie k učivu, následné precvičovanie učiva v konkrétnych úlohách, interaktívnych 

testoch, domácich úlohách, 

o zadávanie materiálov vo forme dokumentov vo Worde, PowerPointe, 

o zadávanie obrazových a zvukových materiálov, 

o zadávanie odkazov na iné edukačné webové stránky (Taktik, Edu TV, Wordwall, Kahoot a iné), 

o kontrola, analýza a oprava úloh priamo v systéme EduPage prostredníctvom komentárov k jednotlivým 

úlohám, 

o kontrola materiálov zaslaných formou príloh k správam v systéme EduPage, 

o komunikácia formou správ a internej pošty, 

o komunikácia formou četu v systéme EduPage. 

• MS Teams 

o ukladanie súborov do úložiska MS Teams, 

o online hodiny 

§ rozvrh hodín a ich počet bol v súlade s odporúčaním MŠ, 

§ v prípade potreby prebiehali individuálne hodiny s jednotlivcami alebo časťou triedy - najmä u začlenených 

a slabšie prospievajúcich žiakov. 

• E-mailová komunikácia 

o s niektorými žiakmi a rodičmi prebiehala aj komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty, najmä v 

prípade, ak zlyhal prenos informácie cez EduPage. 

• Iné informačné kanály (sociálne siete) 

o niektorí žiaci uprednostňovali komunikáciu prostredníctvom Messengera, najmä ak išlo o rýchlu 

komunikáciu. 



Dištančné vzdelávanie žiakov od začiatku fungovalo bez závažnejších problémov, väčšina žiakov sa 

prispôsobila novej situácii a našla si svoj systém učenia a spolupráce s vyučujúcimi. Všetci žiaci mali prístup 

k digitálnemu obsahu. U niektorých žiakov sa vyskytol problém s prihlásením do MS Teams, situácia sa riešila 

zmenou prihlasovacích údajov. Všetci žiaci reagovali na správy triedneho učiteľa i ostatných vyučujúcich. 

Aktivita žiakov počas dištančného vyučovania bola veľmi dobrá, vo väčšine prípadov sa žiaci aktívne zapájali 

do vzdelávacieho procesu, odovzdávali úlohy riadne a včas, pripájali sa na online hodiny. Začlenení žiaci sa 

zúčastňovali aj individuálnych online hodín, spolupracovali s asistentkami. Komunikácia s rodičmi bola 

takisto na veľmi dobrej úrovni. V prípade slabšej práce a komunikácie boli žiaci i rodičia pravidelne 

upozorňovaní, žiaci sa snažili o nápravu. 

Hodnotenie v čase mimoriadnej situácie 

Od nástupu na dištančné vzdelávanie sa vyučujúci riadili usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR - vyučujúce hodnotili prácu a výkony žiakov známkou. Vyučujúci mali možnosť prispôsobiť 

kritériá hodnotenia mimoriadnej situácii, mali možnosť nastaviť hodnotu známok v EduPage podľa svojho 

uváženia. Záverečné hodnotenie žiakov bolo schválené na pedagogickej rade dňa 24. 6. 2021. Škola 

vychádzala z Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v 

školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19 (26. 5. 2021). Na základe uvedených skutočností boli všetci v 2. polroku hodnotení 

známkou. 

Vyhodnotenie vypracovala vedúca PK: Mgr. Monika Priščáková 

 

 

6.VYHODNOTENIE PLÁNU PRÁCE MZ 1. stupeň 

Vyhodnotenie vypracovala:  Mgr. Adriana Zelenková dňa:  1. 7. 2021 

Prerokovaný a schválený MZ 1. stupňa dňa:  1. 7. 2021 

 

 

....................................                                                 ..................................... 

Vedenie školy – podpis                                                          Vedúci MZ   

 

                                      Plán aktivít MZ 1.- 4. roč v školskom roku 2020/2021 

 

Plán práce MZ vychádzal zo základných pedagogických a školských dokumentov: 

▪ Štátneho vzdelávacieho programu (iŠVP) pre 1. stupeň (ISCED 1) 

▪ Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) ISCED 1 – Otvárame bránu do sveta poznania 

▪ Sprievodcu školským rokom 2020/21 

▪ Plánu práce školy na školský rok 2020/21 

▪ Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s Prílohou č. 2 k metodickému 

pokynu č. 22/2011 (začlenení žiaci) 

▪ Národného štandardu finančnej gramotnosti 

 

Skratky predmetov 

SJL - slovenský jazyk a literatúra 

MAT - matematika 

ANJ - anglický jazyk 

PDA - prírodoveda 

VLA - vlastiveda 



PRV - prvouka 

VYV - výtvarná výchova 

PVC - pracovné vyučovanie 

TSV - telesná a športová výchova 

HUV - hudobná výchova 

ETV - etická výchova 

NBV - náboženská výchova 

INF - informatika 

 

Týždenná hodinová dotácia predmetov v ŠkVP 

 

▪ SJL: 1. ročník - 9 hodín, 2. ročník - 9. hodín, 3. ročník - 8 hodín, 4. ročník - 8 hodín 

▪ MAT: 1. ročník - 4 hodiny, 2. ročník - 4 hodiny, 3. ročník - 4 hodiny, 4. ročník - 4 hodiny 

▪ PRV: 1. ročník - 1 hodina, 2. ročník - 2 hodiny 

▪ VLA: 3. ročník - 1 hodina, 4. ročník - 2 hodiny 

▪ PDA: 3. ročník - 1 hodina, 4. ročník - 2 hodiny 

▪ ANJ: 1. ročník - 2 hodiny, 2. ročník - 2 hodiny, 3. ročník - 4 hodiny, 4. ročník - 3 hodiny 

▪ VYV: 1. - 2. ročník - 2 hodiny, 3 -  4. ročník - 1 hodina 

▪ PVC: 3. - 4. ročník - 1 hodina 

▪ HUV: 1. - 4. ročník - 1 hodina 

▪ TSV: 1. - 4. ročník - 2 hodiny 

▪ ETV: 1. - 4. ročník - 1 hodina 

▪ NBV: 1. - 4. ročník - 1 hodina 

▪ INF: 3. - 4. ročník - 1 hodina 

 

ÚLOHY, TERMÍNY, ZODPOVEDNOSŤ 

 

1.   Úlohy vyplývajúce z iŠVP a ŠkVP ISCED 1 – Otvárame bránu do sveta poznania 

Termín:  stály                                                         Zodpovední: všetci  členovia MZ-  realizované 

 

   

2.   Úlohy vyplývajúce  zo Sprievodcu školským rokom  2020/2021 

Termín:  stály                                                          Zodpovední:  všetci  členovia  MZ - realizované 

 

 

3. Vedúci kabinetov a zbierok 

Mgr. Mária Ševčíková sklad učebníc pre 1. st. 

Mgr. Mária Godovičová sklad učebných pomôcok 

Mgr. Jaroslava Porubanová žiacka knižnica 

PaedDr. Milena Mutňanská učiteľská knižnica 

 

Termín:  stály                                                                                            Zodpovední: vedúci kabinetov a zbierok 

- realizované 

 



4. Zoznam pripravovaných aktivít, súťaží a projektov v školskom roku 2020/2021 

 

Aktivity v tomto školskom roku budú prebiehať v súlade s nariadeniami Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa budú odvíjať od aktuálnej epidemiologickej situácie.  

 

Plánované aktivity sú zamerané na všestranný rozvoj každého žiaka, preto budeme uplatňovať aj 

princíp výchovy a vzdelávania kultúrou, tradíciami a folklórom, ochranou životného prostredia a 

kontaktom s prírodou,  športom a pohybom, technikou a objavmi a pod.   

 

 

Mesiac Plánovaná aktivita Zodpovednosť 

 

 BRONZOVÁ  KRAJINA – Aj cesta na tisíc míľ 

začína prvým krokom  úvodná fáza šk. roka. 

Vykročme bezpečne – tematické vyučovanie, 

poučenie o bezpečnom pohybe v škole a jej okolí.  

Jesenná príroda a jej čaro – tekvičkovanie. 

Pozdrav pre babku a dedka - mesiac úcty 

k seniorom. Obdobie jesenných aktivít, príprava 

na príchod zimy. Záložka nás spája. 

 

August 

Prípravný 

týždeň 

 

 

 

 

 

 

September 

Zasadnutie MZ 1.stupňa – príprava plánu, schválenie 

plánu MZ na rok 2020/2021, plánovanie aktivít, exkurzií 

a výletov 1.st.  

Zelenková- realizované 

Informovanosť o žiakoch so špeciálnymi potrebami. 

 

Tvorba IVVP, kompetencie a pod.  

 

Informovanie o žiakoch pri prechode na 2.st. 

 

p. Baginová – špec. 

Pedagóg - realizované 

triedni učitelia a p. 

Baginová - realizované 

 

bývalé a súčasné tr. 

učiteľky - realizované 

Aj cesta na tisíc míľ sa začína prvým krokom - 

slávnostné otvorenie šk. roka, pasovanie prvákov. 

triedni  učitelia 1.roč., 

zástupkyňa 1.st.., vych. 

ŠK –2.9. - realizované  



Informácie o vypĺňaní triednej dokumentácie 

,elektronická triedna kniha,  

vedenie školy - 

realizované 

TVVP – doplniť a skontrolovať ČIG a komunikačné 

zručnosti, FG, prierezové témy,  

zástupkyňa pre 1.st., 

triedni učitelia - 

realizované 

Vykročme bezpečne - poučenie žiakov o vnútornom 

poriadku školy, školskom režime, správaní sa v jedálni 

a telocvični, o dodržiavaní bezpečnosti a zásad hygieny, 

zápis formulácie do TK, ŽK, podpísanie šk. zmluvy. 

Zdôraznenie  úpravy zovňajšku žiakov a zabezpečení 

mobilných aparátov počas vyučovania v žiackych 

skrinkách.   

triedni  učitelia – 2.9.až 

6.9. realizované  

Kontrola TVVP jednotlivých predmetov , TK, TV, plány 

triednych učiteľov. Dokumentácia tr. učiteľa bude 

uložená v jednotných obaloch. 

zástupkyňa pre 1.st. a 

vedúca MZ –15.9. - 

realizované 

Plenárne a triedne stretnutie s rodičmi prostredníctvom 

online priestoru, voľba triednych dôverníkov, 

oboznámenie zákonných zástupcov so šk. poriadkom, 

plánovanými akciami, exkurziami, výletmi atď. 

triedni  učitelia – 

september - realizované 

Vykročme bezpečne- Dopravný deň, dopravné ihrisko 

(dopravná výchova, ukážky práce policajného 

a hasičského zboru), besedy so  zdravotníkmi. 

zástupkyňa pre 1.st., 

vedúca MZ, triedni  

učitelia  september – 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

Výstavky ovocia a zeleniny z jesenného zberu, 

aranžmány z plodov a prírodných materiálov.  

triedni  učitelia, 

vyučujúci VYV, PVC - 

realizované 

Výzdoba chodieb a priestorov tried  jesennou tematikou. triedni  učitelia, 

vyučujúci VYV, PVC - 

realizované 

 Výchova kultúrou – výchovné koncerty, divadelné 

predstavenia a pod. – podľa ponuky a dohody  

MZ, vedenie školy - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

Október Rozhlasová relácia  - úcta k starším ľuďom.  Ševčíková - realizované 

Získavanie informácií o živote v období detstva 

súčasných starých rodičov našich žiakov, výtvarné 

a slohové príspevky o starých rodičoch, besedy o živote 

triedni  učitelia – 

realizované okrem 

besied 



v časoch detstva starých rodičov a prarodičov, zvyky 

v rodinách, vzdelávanie a školská dochádzka za čias 

prarodičov, vychádzka do chotára obce. 

 

Srdiečko pre babku a dedka – pozdravy, prejavy vďaky. vyučujúci VYV, SJL, 

triedni učitelia - 

realizované 

Príprava aktivít k Medzinárodnému dňu školských 

knižníc 

Mutňanská, Porubanová - 

realizované 

Motív – Korunovácia Márie Terézie, Prvá konská 

železnica na území Slovenska 

triedni  učitelia, učitelia 

VYV, PVC, VLA -

realizované  

 

 

Kontrola dodržiavania hygienických návykov – 

umývanie rúk po použití toalety a pred jedlom, kultúra 

stolovania počas desiatovej prestávky a obeda v ŠJ, 

úprava pracovného miesta, aktovky, šatňovej skrinky 

a pod. 

triedni učitelia, 

vychovávateľky - 

realizované 

Triedenie v triedach a priestoroch školy. triedni  učitelia - 

realizované 

Výtvarná súťaž Príroda, životné prostredie a deti. vyučujúci VYV - 

realizované 

Zapojenie sa do šk. akcií jesenného zamerania podľa 

ponuky (tekvičkovanie a pod.). 

triedni učitelia 

v spolupráci s rodičmi - 

realizované 

Príprava žiakov na triedne kolá Trenčianskych hodín. vyučujúci HUV – 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

„Dušičkové dni“ – regionálna výchova, Pamiatka 

zosnulých. 

triedni  učitelia - 

realizované 

November Diagnostika čítania žiakov ročníkov 2. až 4.- v prípade  

potreby. 

špec. pedagóg - 

nerealizované 

Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 

1. stupňa v prvom štvrťroku, triedne schôdzky. 

triedni  učitelia, vedenie 

školy - realizované 



Zasadnutie MZ 1.st. –  ukončenie adaptácie prvákov, 

zhodnotenie výsledkov za 1.štvrťrok, uplatňovanie 

hodnotových cieľov, príprava a pokyny k organizácii 

adventných aktivít.  

zástupkyňa pre 

1.st.,vedúca MZ, 

tr.uč.1.roč., triedni  

učitelia- realizované  

Plánovanie návštevy divadelného predstavenia 

v Bratislave (Žiline, Nitre, Trnave) podľa ponuky 

a záujmu. 

zástupkyňa pre 

1.st.,vedúca MZ – 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

Trenčianske hodiny – spevácka súťaž, triedne kolá, 

školské kolo. 

vyučujúci HUV, 

Porubanová - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

 STRIEBORNÁ  KRAJINA – aktivity adventu. 

Vianočná tržnica - príprava výrobkov 

a pozdravov na vianočný jarmok. Vianočný 

koncert - triedne programy. Bumerang dobra – 

oceňovanie a priania. Vianočné zvonenie -  

koledovania. Nedajme vtáčkom zahynúť - 

pozorovanie prírody a zimné aktivity v prírode. 

Rodinné striebro (kultúrne predstavenia). 

Strieborné zvončeky na polceste - hodnotenie 

výsledkov 1.polroka. Fašiangová veselica. 

 

December Šk.kolo Pytagoriády  P3 a P4. triedni  učitelia - 

realizované 

Výzdoba tried a priestorov chodieb adventnou 

tematikou. 

triedni  učitelia - 

realizované 

Aktivity k adventnému obdobiu – Vianočná tržnica - 

zhotovenie výrobkov predajných na vianočnom jarmoku. 

Príprava programov na vianočný koncert. Mikuláš , 

účasť na vianočnom koncerte a na adventnom jarmoku, 

regionálna výchova v podobe zvyklostí našich predkov.  

triedni  učitelia, členovia 

DFS Štvorlístok - 

realizované 

v upravených 

podmienkach 

 

Bumerang dobra – vzájomné poďakovanie sa, podpora, 

ocenenie. 

vyučujúci, vedenie školy 

-realizované  

 Vianočné zvončeky - rozlúčka so starým rokom – 

spoločné vzájomné koledovanie žiakov 1.st.  

triedni  učitelia – 20.12. – 

realizované v triedach 



Január Príprava podkladov pre hodnotenie žiakov – samostatné 

práce a diktáty, prezentácie projektov, ústne skúšanie 

a pod. 

vyučujúci jednotlivých 

predmetov – realizované 

online 

Výzdoba tried a chodieb zimnou tematikou zameranou 

na ochranu vtáctva a zdravia. 

triedni učitelia - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

Príprava žiakov na HK - triedne kolá HK. triedni učitelia – 

realizované online 

 

Zasadnutie MZ 1.st. – zhodnotenie 1. Polroka, výsledky 

MONITOR 5 - analýza. 

vedúca MZ - realizované 

online 

Príprava na záťažové obdobie zvýšeného výskytu chorôb 

– denný režim, otužovanie, zdravé stravovanie. 

triedni učitelia - 

realizované online 

Strieborné zvončeky na polceste – polročné vysvedčenia. triedni učitelia - 

realizované online 

Február Nedajme vtáčkom zahynúť – búdky, kŕmenie vtákov, 

výtvarné a literárne práce, príp. beseda s ornitológom, 

ochranárom. kontrola, dopĺňanie krmiva a pod. 

triedni  učitelia, 

vyučujúci VYV, PVC - 

realizované 

Hry a vychádzky do zimnej prírody, pozorovanie 

počasia. 

triedni učitelia, vyučujúci 

TSV - realizované 

Starostlivosť o izbové rastliny – prihnojovanie, 

rozmnožovanie, klíčenie semien. 

triedni učitelia, vyučujúci 

PRV, PDA, PVC - 

realizované  

Fašiangová veselica - účasť na karnevale – fašiangové 

tradície, výzdoba tried a chodieb. 

triedni učitelia, vyučujúci 

VYV a PVC - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

 

Vesmír očami detí – výtvarná súťaž  vyučujúci VYV - 

realizované online 

Školské kolo HK vedúca MZ, triedni 

učitelia - realizované  

 ZELENÁ  KRAJINA – jarné aktivity. Zelená pre 

dobrotivosť -  výroba veľkonočných dekorácií, 

veľkonočný charitatívny jarmok. Vítajte, Zelenáči - 

 



príprava a realizácia zápisu budúcich prvákov. 

Lesnými chodníčkami - aktívne pozorovanie jarnej 

prírody, ochrana životného prostredia. Vodnícky 

deň, Deň Zeme – environmentálne aktivity. 

Marec Zelenáči - stretnutie predškolákov s našimi prvákmi.  zástupkyne MŠ a 1.st, 

triedne učiteľky 1.roč. - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

  

Stretnutie vyučujúcich 1.st s učiteľkami predškolákov 

z MŠ. 

zastupkyňa 1.st., vedúca 

MZ - realizované 

Aktivity Marec- mesiac knihy: návšteva MĽK alebo 

školskej žiackej knižnice.  

triedni učitelia - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

 

Týždeň hlasného čítania, oficiálny postup podľa záujmu 

tr.uč. a rodičov, v rámci 1.st čítanie trieda triede.  

triedni učitelia - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

 

Exkurzia do planetária a prírodovedno-vlastivedného 

múzea v Hlohovci – 4. ročník 

triedni učitelia 4. ročníka 

– realizované v júni 

Knižničné aktivity. Porubanová, Mutňanská, 

triedni učitelia - 

realizované online 

Čítanie pre škôlkarov.  Triedni učitelia 

v spolupráci s MŠ - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

Divadielko na motívy ľudovej rozprávky – podľa 

ponuky 

triedni učitelia, 

zástupkyňa 1.st. - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

 

Exkurzia na družstvo Trenčianska Turná – 1. a 2. ročník  triedni učitelia 

príslušných ročníkov - 



nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

Návšteva čističky odpadových vôd – 4. roč. – v prípade 

záujmu. 

triedni učitelia 4.roč. - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

Vodnícky deň - Zem nie je na jedno použitie - Svetový 

deň vody. 

Svetový deň lesov – prepojenie s aktivitami ku Dňu 

Zeme. 

vedúca MZ v spolupráci 

so školským 

koordinátorom, triedni 

učitelia - realizované 

 Výzdoba tried a chodieb jarnou tematikou a ochranou 

prírody a životného prostredia. 

triedni učitelia - 

realizované 

Apríl Zasadnutie MZ 1.stupňa – výsledky 3.štvrťroka, príprava 

aktivít environmentálneho charakteru. 

vedúca MZ - realizované 

Vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov za 

3.štvrťrok, triedne schôdzky.  

triedni učitelia - 

realizované 

Regionálna výchova – zvyklosti našich predkov v období 

veľkonočných sviatkov. 

triedni učitelia, DFS 

Štvorlístok - realizované  

 

Zelená pre dobrotivosť - charitatívny veľkonočný jarmok 

- príprava výrobkov, zbierka darovaných predmetov, 

motivácia rodičov k aktívnej účasti a podpore charity. 

triedni učitelia, vyučujúci 

VYV, PVC, vedenie 

školy v spolupráci 

s rodičmi - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

Vítajte, Zelenáči - zápis do prvého ročníka – príprava, 

realizácia. 

zástupkyňa pre 1.st, 

vedúca MZ, členovia MZ 

– realizované 

v obmedzených 

podmienkach 

Zem nie je na jedno použitie  - environmentálne aktivity 

ku Dňu Zeme – nástenky, výtvarné a literárne práce, 

tvorivé dielne, čistenie obce, náučná vychádzka. 

triedni učitelia, vyučujúci 

VYV, PVC,  TSV, 

koordinátor realizované 

v júni 

 



Plavecký výcvik- 3., 4. ročník triedni učitelia 3. a 4. 

ročníka, inštruktori - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

Deň Zeme – tematické vyučovanie. triedni učitelia, vedenie 

školy, koordinátor -

realizované  

Lesnými chodníčkami - Vychádzky do chotára obce –

spoznávanie jednotlivých častí a názvov chotára obce.  

triedni učitelia, vedenie 

školy - realizované 

 

Diagnostika čítania prvákov – realizácia, informovanie 

rodičov o úrovni čitateľských zručností prvákov. 

triedne učiteľky 1.roč. 

v spolupráci so šp. 

pedagógom – 

realizované v júni  

Exkurzia žiakov 3.roč.do Mlyna Trenčan. triedni učitelia 3.roč - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

Príprava pozdravov pre mamičky, rozhlasová relácia ku 

Dňu matiek.   

triedne učiteľky, 

Ševčíková - realizované  

 ZLATÁ  KRAJINA, zlaté ruky –  Remeslo má zlaté 

dno: aktivity vyzdvihujúce regionálne tradície, um 

našich predkov, , pozorovanie prírody v turnianskom 

chotári, spoznávanie práce v reálnom prostredí 

turnianskych výrobní a prevádzok, porovnanie 

s možnosťami v minulosti návštevou Kušnierovca 

a z rozprávania seniorov, spoločný nácvik tanca 

z regiónu, účasť na programe Festivalu priateľstva. 

Naše zlatíčka – oslavy MDD, ukončenie vzdelávacích 

aktivít, vyhodnotenie vzdelávania a dochádzky. 

Výlety. Olympijské zlato– školská olympiáda. 

Ukončenie školského roka.  

 

Máj Deň matiek – výroba darčekov a pozdravov. triedni učitelia, 

vyučujúce VYV, PVC, 

ANJ - realizované 

60. výročie školy učitelia, vedenie školy - 

realizované 



Komparo 4. triedni učitelia 4.roč. - 

realizované 

Lesná pedagogika pre žiakov 3., 4. roč.  triedne učiteľky 3.roč 

(4.roč.) - realizované 

Výzdoba tried a chodieb so zameraním na festival 

Stretnutie priateľov a folklór. 

triedni učitelia, vyučujúci 

VYV, PVC - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

Exkurzia 1.- 4.roč. do  Kušnierovca – ako žili naši 

predkovia.  

triedni učitelia - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

 

Kultúrne podujatie – podľa ponuky. zástupkyňa pre 1.st., 

triedni učitelia - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

 Neďaleko od Trenčína -  regionálna výchova – príprava 

na festival Stretnutie priateľov, nácvik regionálnych 

piesní a tancov. 

triedni učitelia 

a vyučujúce predmetov  

VLA, HUV - 

nerealizované z dôvodu 

mim. situácie 

 

Jún Naše zlatíčka - MDD . triedni učitelia, vedenie 

školy, deviataci - 

realizované                               

Príprava podkladov pre hodnotenie žiakov – samostatné 

práce a diktáty, prezentácie projektov, ústne skúšanie 

a pod. 

vyučujúci jednotlivých 

predmetov - realizované 

Diagnostika čítania prvákov, druhákov  – v prípade 

potreby.   

triedne učiteľky 1.roč., 

šp.ped., zástupkyňa 1.st. 

-realizované   

Príprava koncoročných výletov, poučenie o bezpečnosti. triedni učitelia - 

realizované   

Koncoročné výlety – prírodovedno-vlastivedné 

zameranie. 

triedni učitelia - 

realizované 



Vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov za 2. 

polrok. 

triedni učitelia - 

realizované 

Olympijské zlato - školská olympiáda. triedni učitelia - 

realizované 

Skúšobný MONITOR 5. triedni učitelia 4.roč. - 

realizované 

Spracovanie dokumentácie, úprava tried a šatňových 

skriniek, učebnice. 

triedni učitelia - 

realizované  

Zasadnutie MZ 1.stupňa – výsledky 2.polroka, príprava 

ukončenia školského roka, vyhodnotenie činnosti MZ. 

vedúca MZ - realizované 

 

Výsledky šk. kola: HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

 

POÉZIA 

1. Tobias TOMKO 2. B 

2. Nina PANÁKOVÁ 3. A 

3. Katka HUSÁROVÁ 3. B  a Alexej KUBÁŇ 2. A 

PRÓZA 

1. Michael KOLÍNEK 3. A 

2. Zuzka ČUTOROVÁ 3. A 

3. Šimon GAJDOŠ 2. B 

  

Výsledky šk. kola: PYTAGORIÁDA - úspešní boli: 

 

P3 

Marek VLK - 22 bodov (10 + 12),  

Michal MAJOR - 22 bodov (10 + 12), 

Nina PANÁKOVÁ - 19 bodov (11 + 8) 

P4 

Matúš KOHÚTEK - 18 bodov (10 + 8) 

   K jednotlivým svetovým a medzinárodným dňom (protidrogové, deň bez cigariet, deň mlieka, 

ohľadom zdravej výživy a životného štýlu, ochrany prírody, ohľaduplnosti voči hendikepovaným 

atď.) budeme voliť formu tematického, prípadne blokového vyučovania v danom dni alebo počas 

niekoľkých dní, pričom vnesieme tému do jednotlivých hodín, ale zároveň zabezpečíme riadne 

preberanie učiva.  – realizované 

 

   Počas školského roka budeme v rámci rôznych aktivít napĺňať odporúčania vyplývajúce zo 

Sprievodcu školským rokom 2020/2021 – témy zdravého životného štýlu, ochrany životného 

prostredia, finančnej gramotnosti,  ľudských práv a práv detí, diskriminácie, utečenectva, 

solidarity, bezpečnosti a prevencie ohľadom drogových a iných návykových látok atď. budú 

súčasťou vyučovacích hodín a tematických dní. - realizované  



Požiadavku zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti,  čítania s porozumením a komunikačných 

zručností budeme okrem  riadnych vyučovacích hodín napĺňať prostredníctvom mimočítankového 

a domáceho čítania, prácou s časopismi, prostredníctvom rôznych korešpondenčných úloh, 

využívaním ŠkK, v ktorej budeme realizovať prehliadky prác žiakov. - realizované 

Počas celého školského roku budeme pravidelne diskutovať o spôsoboch vyjadrovania 

hodnotových cieľov na vyučovacích hodinách. - realizované 

Vzdelávanie členov MZ 

Členovia MZ budú sledovať aktuálne trendy vo vyučovaní, budú sledovať ponuku metodických 

školení a webinárov. – realizované 

 

PRÁCA SO ZAČLENENÝMI ŽIAKMI 

 

Začlenení žiaci sa vzdelávali podľa individuálneho vzdelávacie plánu. Vyučujúci pri práci 

s týmito žiakmi v hodnotení rešpektovali:  

• Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Príloha č. 2 Zásady 

hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole; 

• závery a odporúčania odborných vyšetrení žiakov; 

 

 

 

VZDELÁVANIE POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

 

Na základe nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 11 . 1. – 31. 1. 2021 

prerušilo vyučovanie na školách. Vzdelávanie a výchova žiakov sa od tohto dátumu realizovali 

dištančnou formou v domácom prostredí. Od 1. 2. - 14. 2. 2021 žiaci 1. stupňa nastúpili na 

prezenčné vyučovanie. Od 22. 2. – 6. 4. 2021 prešli opäť na dištančné vyučovanie. Žiaci, ktorých 

rodičia pracovali v kritickej infraštruktúre sa vzdelávali zo školy, kde sa pripájali na online rozvrh 

svojej triedy. Nástup na prezenčné vzdelávanie bol od 7. 4. 2021. 

 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo nasledovným spôsobom: 

• EduPage  

• MS Teams 

o ukladanie súborov do úložiska MS Teams; 

o online hodiny v MS Teams  

o komunikácia formou správ a četu v rámci tímov. 

• E-mailová komunikácia 

o s niektorými žiakmi a rodičmi prebiehala komunikácia prostredníctvom 

elektronickej pošty. 

• Iné informačné kanály (sociálne siete) 



o niektorí žiaci uprednostňovali komunikáciu prostredníctvom FB Messengera, 

Whatsapp, Viber. 

 

Hodnotenie v čase mimoriadnej situácie 

 

Od nástupu na dištančné vzdelávanie sa vyučujúci riadili usmerneniami Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR – vyučujúce hodnotili prácu a výkony žiakov predovšetkým slovným 

komentárom. Škola vychádzala z usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 – 

vydalo MŠ SR. Na základe uvedených skutočností boli žiaci 1. ročníka hodnotení slovne 

a výchovy v 2. – 4. ročníku slovom absolvoval. 

 

 

Spätná väzba žiakov čase mimoriadnej situácie 

 

Aktivita žiakov počas dištančného vyučovania bola veľmi dobrá, vo väčšine prípadov sa žiaci 

aktívne zapájali do vzdelávacieho procesu, odovzdávali úlohy riadne a včas, pripájali sa na online 

hodiny. Začlenení žiaci sa zúčastňovali aj individuálnych online hodín, spolupracovali s 

asistentkami. Komunikácia s rodičmi bola takisto na veľmi dobrej úrovni. V prípade slabšej práce 

a komunikácie boli žiaci i rodičia pravidelne upozorňovaní, žiaci sa snažili o nápravu. 

 

Rada školy 

Rada školy pracovala prezenčne v prvom polroku, kedy sa uskutočnilo stretnutie predsedu rady 

školy Mgr. Štefana Marcineka s vedením školy v mesiaci september. 15. 10.2020 sa uskutočnilo 

zasadnutie rady školy, na ktorom vedenie školy oboznámilo členov rady školy s personálnym a 

materiálno-technickým zabezpečením nového školského roka, Vedenie školy predstavilo 

celoškolské projekty, štatistické údaje: počty žiakov v jednotlivých triedach, počty integrovaných 

žiakov a zohľadňovaných žiakov. Vedenie školy prostredníctvom prezentácie predložilo rade 

školy správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach a hospodárení školy 

za uplynulý školský rok. Počas dištančného vzdelávania, ktoré začalo v októbri riaditeľka školy 

pravidelne komunikovala s predsedom rady školy i predsedom združenia rodičov Róbertom 

Ďurišom, ktorí následne informovali ostatných členov rady školy. Preberali sme úspechy i 

problémy dištančného vzdelávania, spoluprácu rodičov s triednymi učiteľmi, pomoc rodičom 

kritickej infraštruktúry, testovanie žiakov i zamestnancov školy, ktorú zabezpečila obec 

Trenčianska Turná. Ďakujem rade školy a jej predsedovi Mgr. Štefanovi Marcinekovi za aktívnu 

spoluprácu počas náročného školského roka. 

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 431 



Počet tried: 18 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

počet žiakov 46 37 45 41 53 58 56 51 44 431 

z toho v ŠKD 42 33 37 20           132 

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších 

zamestnancov 

Zamestnanci 

P. č. Pedagogickí zamestnanci - základná škola - 41 

z toho 6 na MD Kategória pedagogických zamestnancov 

1. Mgr. Katarína Matejíková učiteľka 

2. Mgr. Tomáš Mego učiteľ 

3. PaedDr. Milena Mutňanská učiteľka 

4. Mgr. Mária Godovičová učiteľka 

5. Mgr. Adriana Zelenková učiteľka 

6. Mgr. Jaroslava Porubanová učiteľka 

7. Mgr. Martina Martiníková učiteľka, VP 

8. Mgr. Mária Ševčíková učiteľka 

9. Mgr. Oľga Závacká učiteľka, ZRŠ 

10. Mgr. Miroslava Filáčková učiteľka 

11. Mgr. Veronika Farová učiteľka 

12. Mgr. Petra Pethö učiteľka 

13. MBA. Zuzana Martáková učiteľka 

14. Mgr. Jana Hvozdíková učiteľka 



15. Mgr. Katarína Dudáková učiteľka 

16. Mgr. Paulína Častulínová učiteľka - MD 

17. Mgr. Denisa Sieklová učiteľka 

18. Mgr. Katarína Boková učiteľka - MD 

19. Mgr. Barbara Brňová učiteľka 

20. Mgr. Terézia Nemcová 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. Veronika Zahradníčková učiteľka - MD 

27. Mgr. Monika Priščáková učiteľka, VP 

28. Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková učiteľka 

29. Mgr. Monika Šebestová učiteľka - MD 

30. Mgr. Jarmila Petrulová učiteľka, farárka 

31. Mgr. Ondrej Tepličan učiteľ, farár 

32. Mgr. Michaela Psotová učiteľka 

33. Mgr. Eva Murcinová učiteľka - MD 

34. Mgr. Katarína Sedláčková učiteľka 

35. Bc. Miriam Fabová asistentka učiteľa 

36. Mgr. Iveta Kristófová asistentka učiteľa 

37. Mgr. Zuzana Habánková asistentka učiteľa 



38. Mgr. Dominika Judinyová asistentka učiteľa - MD 

39. Mgr. Daniela Kolmanová asistentka učiteľa 

40. Bc. Jana Hrušovská asistentka učiteľa 

41. Bc. Alexandra Bočáková asistentka učiteľa 

Pedagogickí zamestnanci - školský klub detí - 5 

42. Bc. Iveta Marcinátová vychovávateľka, AU 

43. Mgr. Janka Poláčková vychovávateľka, vedúca ŠKD, AU, KP 

44. Mgr. Karolína Kordiaková vychovávateľka, AU 

45. Mgr. Zuzana Balážová vychovávateľka, AU 

46. Simona Olléová vychovávateľka 

Pedagogickí zamestnanci - materská škola - 15 z toho 1 na MD 

47. Júlia Hejdišová učiteľka 

48. Mgr. Gabriela Porubanová učiteľka - MD 

49. Andrea Králiková učiteľka 

50. Božena Chudadová učiteľka 

51. Martina Vlková učiteľka 

52. PhDr. Alena Porubanová učiteľka, ZRŠ 

53. Mgr. Miroslava Gáliková učiteľka 

54. Katarína Blažejová učiteľka 

55. Bc. Adriana Ondrášková učiteľka 

56. Bc. Jana Ježíková učiteľka 

57. Nikola Koníčková učiteľka 

58. Lenka Burdejová učiteľka 



59. Lucia Ungerová učiteľka 

60. Gabriela Bulková pedagogický asistent 

61. Bc. Simona Hulínová pedagogický asistent 

Inkluzívny tím - 2 

62. Mgr. Tatiana Bagínová školský špeciálny pedagóg pedagogický zamestnanec 

63. Mgr. Michaela Koukalová školský psychológ 

odborný zamestnanec 

THP úsek MŠ - 3 Pracovné zaradenie 

64. Simona Burianová upratovačka 

65. Viera Husárová upratovačka, práčka 

66. Iveta Hlávková upratovačka 

THP úsek ZŠ - 7 

67. Janka Filinová ekonómka, personalistka 

68. Jarmila Straková hospodárka 

69. Jarmila Hudeková upratovačka 

70. Izabela Oprchalová upratovačka 

71. Lenka Sýkorová upratovačka - dlhodobá PN 

72. Mária Mikolášková upratovačka 

73. Miroslav Barbuščák školník - údržbár 

Úsek ŠJ - 9 

74. Janka Kubišová vedúca ŠJ 

75. Janka Maňová kuchárka 

76. Ľudmila Furdanová pomocná kuchárka 



77. Miloslava Červeňanová kuchárka 

78. Vladimíra Šedivá kuchárka 

79. Magda Hrušovská hlavná kuchárka 

80. Katarína Porubanová kuchárka 

81. Romana Tomášová kuchárka, upratovačka 

82. Ľubica Pankiewiczová pomocná kuchárka 

 

Pracovný pomer 
Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

ZŠ         

1. TPP 26 6 26,5 6 

2. DPP 9   9   

Znížený úväzok z 

r. 1 a 2 
2   0,26   

ZPS z r. 1 a 2 1   1   

          

ŠKD         

1. TPP 3   3   

znížený úväzok z 

r. 1 
1   1   

ZPS z r. 1 1   1   

          

MŠ         

TPP 11 3 11 3 

DPP 3 1 3 0,51 

          

          

ŠJ         

TPP   9   9 

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 



učiteľov ZŠ 0 29 29 

ŠKD 0 5 5 

asistentov učiteľa 0 7 7 

špecálny pedagóg 0 1 1 

spolu 0 42 42 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Vzdelávanie Predmet Počet hodín týždenne 

2. stupeň technika 12 

  občianska náuka 5 

  informatika 4 

  etická výchova 3 

  dejepis 1 

spolu:   25 

%neodborne odučených hodín   4,4% 

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na 

verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

EXKURZIE 

Dátum Exkurzia triedy zodpovedný 

14.9. 1. stupeň exkurzia k pamätníku na Hámroch v rámci didaktických cvičení 1. stupeň O. 

Závacká 

2. stupeň - turistický pochod na Patlíkovú v rámci Účelového cvičenia; cvičeniu predchádzala 

teoretická príprava v triedach 2. stupeň K. Masaříková 

apríl Lesná pedagogika 4.A, 4.B T. Mego, M. Mutňanská 

máj Lesná pedagogika 3.A, 3.B M. Ševčíková, M. Martiníková 

1. jún Turistický pochod pri príležitosti MDD - Patlíková, kyselka 2. stupeň K. Masaříková 

15. 6. Lesná pedagogika, 3.A 

jún Návšteva Galérie M.A. Bazovského 2.A/B, 3.A Triedne učiteľky 

Výlet do Čerešňového sadu 2.A/B Triedne učiteľky 



Pátracia hra v meste Trenčín 1.A/B Triedne učiteľky 

Po stopách Veľkej Moravy + planetárium Hlohovec 4.A/B Triedne učiteľky 

Pátracia hra v meste Trenčín 4.A/B Triedne učiteľky 

Lesná pedagogika 2.A/B Triedne učiteľky 

Výlet na Brezinu a do Čerešňového sadu 6.A/B Triedne učiteľky 

Výlet na Patlíkovú 9.B Triedna učiteľka 

Exkurzie obmedzil korona-vírus 

SÚŤAŽE 

Dátum Súťaž účastníci zodpovedný 

Nov . Školské kolo olympiády v ANJ - online 1. kat: 1. Z. Bacová, 2. K. Ďurišová, 3. V. Suchá 

2.kat. 1. J. Hudáková, 2. D. Pločicová, 3. A. Mandinec M. Filáčková 

Školské kolo olympiády v SJL - online Do okres. Kola postúpil Peter Ježík, 9.B 

Dec. Okresné kolo olympiády v SJL -online Peter Ježík získal 4. miesto M. Priščáková 

február Okresné kolo geografickej olympiády - online Kat. 8..a 9. roč- úspešní riešitelia Michal 

Husár a Adam Mandinec, 8.A; kat. 5. ročník Sabin Vlková, 5.B získala 3. miesto!!! D. Sieklová 

13. 4. Pytagoriáda P3 a P4 - online okresné kolo P3: Marek Vlk, Michal Major, Nina Panáková; 

P4: Matúš Kohútek 

Pytagoriáda P5 - online okresné kolo Úspešní: Sabina Vlková, Aurel Ziegler, Richard Leško, 

Matej Zverbík 

Pytagoriáda P6- online okresné kolo Úspešní: Charlotta Hálová, Tatiana Husárová, Alžbeta 

Murcinová, , Michal Santa 

Pytagoriáda P7- online okresné kolo Úspešní: Zuzana Bacová - 7.-10. miesto 

Jar 2021 Environmentálna fotografická súťaž vyhlásená Envirokrúžkom Najkrajšia jarná 

fotografia Všetci žiaci školy B. Brňová 

apríl Literárna súťaž: Svätoplukovo kráľovstvo Šárka Štyvarová, 8.A 

apríl Literárna súťaž: Píšem, píšeš, píšeme Šárka Štyvarová, 8.A, Karolína Trnavská, 8.B 



Júlia Hudáková, 9.B 

Šachové súťaže online Bodovali: Dominik Jurík, 7.B, Viktor Beňo, 5.B, Michal Husár, 8.A a 

Alex Husár, 4.A 

1. 6. MDD- športové dopoludnie; súťaže tried v netypických športových disciplínach 1. stupeň + 

vyučujúci TSV a žiaci 9. roč. O. Závacká 

7.6. Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v Trenčíne Michal Kolínek 3.A - účasť 

Tobias Tomko, 2.B - 3. miesto v 1. kategórii 

Karolína Ďurišová, 7.A - 2. miesto v 2. kat. próza K. Matejíková, M. Priščáková 

Súťaže zrušil korona-vírus 

VÝCHOVNÉ PROGRAMY 

Dátum Výchovný program zodpovedný 

Marec 2021 Zážitkový workshop o.z. Post Bellum Rozhodovanie, zameraný na poznávanie 

histórie, zodpovednosť pri rozhodovaní, otázkam migrácie, antisemitizmu, spoločnej 

zodpovednosti pre žiakov 8. a 9. ročníka; 4 doobedia Masaříková 

12.4. Online návšteva Múzea holokaustu v Seredi - online program pre žiakov 9. ročníka Psotová 

jún Výchovný rovesnícky program o separovaní odpadu; Deviatačky učia mladších spolužiakov 

B. Brňová 

25. + 29. 6. Rovesnícke vzťahy - výchovný program CPPPaP v triede 7.A M. Koukalová 

24. 6. Aj Ty v IT - program pre dievčatá vo svete IT K. Dudáková 

Máj, jún Mirabilis - kolektívny program pre deti v ZŠ; 3.B M. Ševčíková, M. Koukalová 

Účinkovanie prebral korona-vírus. 

BESEDY 

Dátum Beseda triedy zodpovedný 

apríl Besedy v školskej knižnici o knihách a ich tvorcoch J. Porubanová, M. Martiníková, K. 

Matejíková 

jún Výchovný rovesnícky program o separovaní odpadu; Deviatačky učia mladších spolužiakov 



16. 6. Beseda triedy 9.B s Katarínou Megovou, pôvodne žurnalistkou, o práci a poslaní 

novinárov M. Filáčková 

24. 6. IT Akadémia, programovanie pre žiakov - 6. ročník K. Dudáková 

Veľkou témou besied sa stal korona-vírus 

RELÁCIE 

Dátum Relácia zodpovedný 

26.9. Relácia o protidrogovej výchove a potrebe spánku a raňajok J. Hvozdíková 

Okt. Mesiac úcty k starším Matejíková 

PREVENTÍVNE PSYCHOLOGICKÉ PROGRAMY PRE UČITEĽOV 

Dátum poznámka 

Šk.rok Športovanie v teleocvični školy, posilňovni B. Sabová 

Máj Webinár - Zvládanie stresu: 2 časti - Ped. zamestnanci 

PREVENTÍVNE PROGRAMY PRE ŽIAKOV 

Dátum poznámka 

V priebehu roka Triedne programy školskej psychologičky v triedach; 

Po návrate z dištančného vzdelávania v každej triede v rozsahu 2 hodiny; 

pro M. Koukalová 

Máj, jún Mirabilis - kolektívny program pre deti v ZŠ; 3.B M. Ševčíková, M. Koukalová 

25. + 29. 6. Rovesnícke vzťahy - výchovný program CPPPaP v triede 7.A M. Koukalová 

Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Dátum poznámka 

Okt. Nástenka k mesiacu úcty k starším K. Matejíková 

Darčeky pre seniorov od detí K. Matejíková 

Dec. Vianočné pozdravy seniorom do DOS K. Matejíková, B. Sabová 



Vianočné zvyky v DOS - DFS Štvorlístok B. Sabová 

Mikuláš na obecnom úrade B. Sabová 

marec Veľkonočné pozdravy seniorom do DOS K. Matejíková 

Máj Pozdravy ku Dňu matiek Učitelia 1. stupňa 

Prierezová téma Ochrana života a zdravia 

Dátum poznámka 

Okt. Výstavky ovocia a zeleniny, motivácia k zdravému stravovaniu vyuč. 1. st. 

Prierezová téma Dopravná výchova; výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Dátum poznámka 

Sept. Bezpečne do školy - dopravná výchova Vedenie školy 

Do školy na bicykli - projekt B. Sabová 

Prierezová téma Mediálna výchova 

Dátum poznámka 

Priebežné upriamovanie pozornosti žiakov na užitočné zdroje informácií a podpora ich 

kritického a angažovaného myslenia všetci vyučujúci v rámci svojich predmetov 

Okt. Medzinárodný deň šk. knižníc - aktivity s témou Korunovácie Márie Terézie a Prvej 

konskej železnice na území Slovenska vyuč. 1. st. 

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj 

Dátum poznámka 

Sept. Privítanie v škole a pasovanie prvákov vedenie školy 

Okt. Triedne aktivity na posilnenie vzťahových väzieb so starými rodičmi tr. uč. 1. st. 

Nov. Aktivity na hodinách ANJ na porovnanie sviatkov Halloween a Všetkých svätých / 

Pamiatka zosnulých vyuč. ANJ 1. st. 

Dec. Vianočné zvyky v DOS - DFS Štvorlístok B. Sabová 

Dec. Mikuláš na obecnom úrade - DFS Štvorlístok B. Sabová 



Dec. Mikuláš pre zamestnancov školy - DFS Štvorlístok B. Sabová 

Dec. Adventné priania a Bumerang dobra (predvianočné medzitriedne aktivity) Vyuč. 1. st. 

Máj Prváci prajú deviatakom úspešné skúšky na strednú školu Vedenie školy 

priebežne Intervenčné aktivity výchovnej poradkyne v triedach 3. a 4. ročníka (9 stretnutí) 

Martiníková 

Prierezová téma Environmentálna výchova 

Dátum poznámka 

Jan. Nedajme vtáčkom zahynúť - aktivity na vytváranie kladného vzťahu k prírode a uvedomenie 

si vzájomnej koexistencie rastlín, živočíchov a človeka Vyuč. 1. st. 

Apríl Environmentálna fotografická súťaž vyhlásená Envirokrúžkom Najkrajšia jarná fotografia 

B. Brňová 

Jún Rovesnícky program o separovaní odpadu - deviatačky učia mladších spolužiakov B. Brňová 

Prierezová téma Multikultúrna výchova 

+ podtéma: Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Dátum poznámka 

Dec. Regionálna výchova na 1. stupni k predvianočným zvykom s pani riaditeľkou - autentické 

piesne na Mikuláša a Vianoce B. Sabová 

Dec. Mikuláš v triedach 1. stupňa B. Sabová, 

T. Mego 

priebežne Aktivity na hodinách ANJ pri príležitosti sviatkov Všetkých svätých, Dňa 

vďakyvzdania, Vianoc, Fašiangov, Veľkej noci, Dňa matiek a Dňa otcov zamerané na 

porovnanie tradícií učitelia ANJ 1. stupňa 

Protidrogová výchova a prevencia patologických javov 

Dátum poznámka 

26.9. Relácia o protidrogovej výchove a potrebe spánku a raňajok J. Hvozdíková 

Máj, jún Po návrate do školy adaptačné hodiny s pani školskou psychologičkou a špeciálnou 

pedagogičkou. M. Koukalová 



Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Aktivity sú vyhodnotení v bode 1 g - Prehľad výsledkov, súťaží, olympiád 

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené 

Projekty 

Okrem projektov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu škola realizovala v novom 

školskom roku celoškolské projekty: 

• Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom, národný projekt IT Akadémia - 

vzdelávanie pre 21. storočie. Projekt realizuje: Centrum vedecko-technických informácií SR a 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Získali sme moderné edukačné pomôcky na 

prírodovedné predmety (tablety, 3D tlačiareň, meteorologickú stanicu, digitálny mikroskop, 

robotické stavebnice, robotické autíčka a iné). Pomôcky nám umožňujú realizáciu vyučovania 

bádaním. 

• Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom, prioritná os - vzdelávanie. Názov 

projektu - Podpora inklúzie pomocou nových pracovných miest( 3 asistentky, špeciálny 

pedagóg, školský psychológ) 

• Projekt pre deti MŠ realizovaný Slovenským futbalovým zväzom - Dajme spolu gól. 

• Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje, prioritná os - vzdelávanie, realizátorom projektu je Metodicko-pedagogické 

centrum Bratislava. Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (2 

pedagogické asistentky v MŠ) 

• Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Projekt je vypracovaný aj 

pre ZŠ. Môžeme ho realizovať v školskom roku 2021/2022. 

• Školská jedáleň realizuje projekty: Školské mlieko a Školské ovocie. 

• Národný projekt: Podpora udržania zamestnanosti v materských školách. Príspevok zo 

zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zdrojov štátneho rozpočtu SR. Príspevok je za obdobie 

13. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Na počet 14 podporených miest suma vo výške 39 820,32 € 

• Charitatívny projekt Biela pastelka - podpora nevidiacich. Tento rok sme vyzbierali 170,03 

€, celá škola zbiera plastové štuplíky pre postihnuté dievčatko 

• Celoškolský ekologický projekt - Tiem, triediš, triedime: triedenie odpadu v triedach i celej 

škole 

• Celoškolský projekt: Do školy na bicykli - za 2 týždne sme mali v škole 262 bicyklov(druhý 

týždeň pršalo, niektoré deti aj tak prišli na bicykli) 



• Projekt TSK - grand Zelené oči s názvom: Pre niekoho odpad, pre nás poklad. Projekt 

vypracovala Mgr. Barbara Brňová (oprava krosien, tvorivé dielne - tkanie, tapisérie, informačná 

tabuľa v exteriéri školy. 

• Obec Trenčianska Turná v spolupráci so školou predložila žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok na budovanie a zlepšenie vybavenia odborných učební (chémia - biológia). Ide o 

integrovaný regionálny operačný program, ktorý podporuje ministerstvo 

poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a EÚ - Európsky fond regionálneho rozvoja (dostali 

sme interaktívnu tabuľu, notebook a dataprojektor). V auguste 2021 obec realizovala 

projekt prestavbou chemicko-biologickej učebne. V školskom roku 2021/2022 sa budú žiaci 

učiť v novej, modernej učebni - nový nábytok, moderné edukačné pomôcky. Ďakujeme 

obci Trenčianska Turná a pánovi starostovi 

Ing. Petrovi Mikulovi. 

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2020/2021 sme nemali kontrolu ŠŠI 

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických 

podmienkach školy alebo školského zariadenia 

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 

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 dieľňu, 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 predmete technika 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, interaktívna tabuľa 

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

Zborovňa 2. stupeň: notebook, kopírka/skener 

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

Zborovňa ŠKD: PC, tlačiateň, kopírka 

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 kariérovej poradkyne a asistentiek učiteľov: počítač, tlačiareň 

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



kancelária školského psychológa 

pracovňa správcu PC: počítač, server 

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

dokumentácie sú využívané programy aSc Agenda a aSc Rozvrhy. 

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

dataprojektorom s premietacím plátnom a interaktívnou tabuľou. 

V 18 kmeňových triedach sú interaktívne tabule. 

Všetky triedy majú nové pilónové tabule. 

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

kuchynský kútik pre krúžky varenia a predmet technika dievčatá. 

Využívame školskú dielňu 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 

mimovyučovacom čase na školských športoviskách športovali deti aj dospelí. 

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

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

skalkou. Vďaka Tesco projektu sme vybudovali EKO triedu, ktorá slúži na vyučovanie i trávenie 

veľkej prestávky žiakmi 2. stupňa. Prostredie školy skrášľujú záhony s drevinami a kvetmi. 

Vďaka emvironmentálnemu projektu sme vybudovali školské políčko a kvetinovú stenu, kde 

okrem kvetov pestujeme i liečivé bylinky. Rastlinný odpad kompostujeme. Dobudovali sme 

tretiu skalku o ktorú sa starajú zamestnanci THÚ a žiaci v rámci predmetu technika. 

Oprava chodníkov z finančných dôvodov nebola zrealizovaná. Obec pripravuje projekt, kde sa 

oprava chodníkov zrealizuje. Svojpomocne sme s rodičmi zrušili betónové schody, ktoré boli v 

havárijnom stave. Vybudovali sme svojpomocne tretiu skalku. Okrasný múr sme vybudovali v 

areáli MŠ. O skalky v areáli školy sa starajú žiaci aj THP zamestnanci. Dobudovali sme okapový 

chodník pred budovou 1. stupňa. Bolo zrealizované odhlučnenie školskej jedálene. Pre žiakov so 

ZZ sme z časti kabinetu IKT vybudovali terapeutickú miestnosť. 

Počas letných prázdnin obec realizovala prestavbu fyzikálno-chemickej učebne - projekt 

V školskej jedálni bola realizovaná oprava podlahy. Linoleum bolol nahradené dlažbou. 

Uskutočnila sa oprava popraskaných stien nátermi. 

V rámci epidémie škola zakúpila 3 ozónovače, ktorými sme pravidelne dezinfikovali priestory 

základnej i materskej školy a školskejjedálne. V materskej škole i školskej jedálni pravidelne 

používame germicidné žiariče. 



§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje 

dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky 

Úspechy a nedostatky 

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

zriaďovateľom, spoločenskými organizáciami a rodičmi. Zabezpečuje pre žiakov bohatú 

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

pre ktorých pracuje 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. Vedenie školy a 

ostatní pedagogickí zamestnanci robili maximum, aby bolo dištančné vzdelávanie efektívne. 

technicko - hospodársky úsek zabezpečil dezinfekciu priestorov školy ozónovaním, dodržiavali 

sme všetky pokyny ministerstva školstva. Realizovali sme doučovanie žiakov, ktorí boli cjorí, 

alebo mali technické problémy pri dištančnom vyučovaní. Žiakom so zdravotným 

znevýhodnením sa aktívne venovali asistentky učiteľa a inkluzívny tím počas dištančného i 

prezenčného vzdelávania. ŠKD počas dištančného vzdelávania zabezpečoval vzdelávanie deťom 

zdravotníkov a lekárov. Príkladná spolupráca všetkých úsekov školy počas epidémie, 

profesionalita, obetavosť a dôslednosť zamestnancov školy je veľkým úspechom školy. 

SWOT ANALÝZA ŠKOLY - školský rok 2020/2021 

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, informatiky, náboženskej výchovy, 

• možnosť výberu z dvoch ďalších cudzích jazykov (nemecký jazyk, francúzsky jazyk) a 

alternatívneho predmetu (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, 

• odborná práca digitálneho koordinátora zameraná na získavanie digitálnych kompetencií 

učiteľov i žiakov a ich využívanie v prezenčnom i dištančnom vzdelávaní 

• 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, asistenti 

• 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), 

• dobré zabezpečenie dištančného vyučovania vzdelávacími materiálmi s digitálnou podporou 

• 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, 

• očakávaná rekonštruovaná špeciálna učebňa prírodných vied, 

• nová školská kuchynka, 

• spolupráca s profesionálmi pri odstraňovaní porúch 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, 



• odhlučnená školská jedáleň. 

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 i jednotliví členovia 

navzájom, čo sa ukázalo práve v čase, keď sme museli čeliť veľkým výzvam v čase dištančného 

vyučovania, 

• 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, CPPP, 

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 a neúcta k autoritám (arogancia, používanie oplzlých výrazov, 

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

• niektorí žiaci sa povrchne zapájali do dištančného vzdelávania. 

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, 

• 8 rodín nemalo potrebné technické vybavenie na dištančné vzdelávanie - škola zapožičala 

tablety a počítače. 

Ľudské zdroje: 

• zmeny vyučujúcich v priebehu školského roka, ktoré postihli niektoré triedy, spôsobené 

najčastejšie odchodom vyučujúcich na materskú dovolenku, 

• 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, 

• problematická komunikácia s niektorými rodičmi - oznamy posielané cez EduPage nečítajú 

vôbec, alebo čítajú bez porozumenia, 

• 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, 

• ochota zamestnancov školy pomáhať žiakom a rodičom v prezenčnom i dištančnom 

vzdelávaní, 

• výborná spolupráca s obcou, podpora cieľov a vízií školy. 

Ohrozenia, ktoré na nás vplývajú 



• zlý obraz o školstve vytváraný a podporovaný médiami, 

• nedôslednosť rodičov pri výchove detí, ktorým chýbajú základné životné zručnosti, v dôsledku 

čoho venujeme podstatnú časť času z vyučovania riešeniu praktického zabezpečenia činností v 

triede 

• nízke komunikačné zručnosti detí, s ktorými prichádzajú už do 1. ročníka im znemožňujú 

vnímať a vyjadrovať myšlienky, pochopiť inštrukcie a popísať svoje potreby 

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

realizácii, 

• veľké rezervy v oblasti dlhodobo sľubovanej debyrokratizácie, 

• obavy o zdravie zamestnancov školy, žiakov, rodičov, keďže sme od marca 2020 vo zvýšenom 

riziku ohrozenia nákazou koronavírusom napriek dôslednému dodržiavaniu všetkých 

epidemiologických nariadení, 

• ohrozenie stresom v dôsledku neustále sa meniacich protiepidemických opatrení, 

vyčerpávajúcej komunikácie s rodičmi, ktorí ich odmietajú, resp. s rodičmi, ktorí chcú 

neprimerane zasahovať do výchovno-vyučovacieho procesu, 

• učitelia i vedenie školy sú ohrození nerovnakým prístupom rodičov k informáciám z 

elektronických zdrojov (jedna skupina reaguje okamžite, vyžaduje si informácie v elektronickej 

podobe a druhá skupina rodičov nesleduje takto sprostredkované informácie, pričom vznikajú 

problémy pri časovo ohraničených úlohách), škola teda zabezpečuje posielanie informácií 

písomne aj elektronicky, čo je náročné na čas, presnosť i spotrebný materiál. 

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

ŠVVP na ZŠ 

Počet žiakov so ŠVVP: 29 

Ročník Počet žiakov so ŠVVP 

Prvý 2 

Druhý 3 

Tretí 7 

Štvrtý 5 

Piaty 5 

Šiesty 1 

Siedmy 6 

ôsmy 5 

Deviaty 4 



Spolu: 29 

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa 

správa vypracúva 

Zapísaní žiaci 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 51/ 21 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2020: 46 / 21 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 5 / 0 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021 

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

Počet žiakov 169 53 58 56 51 44 431 

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole 

Prihlásení na SŠ 

Všetci prihlásení žiaci na stredné školy boli prijatí. Na bilingválne gymnáziá boli prijatí 3 žiaci 

piateho ročníka a 4 žiaci ôsmeho ročníka. 

Gymnázium - bilingválne Gymnázium SOŠ - 4. ročné Umelecké školy SOŠ - 3. ročné 

7 10 30 1 3 

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole 

Odstavec 3c 

Prijatí na SŠ 

Na štvorročné odbory bolo prijatých z deviateho ročníka 41 žiakov, z toho 10 na gymnáziá, na 

trojročné odbory boli prijatí 3 žiaci. Z ôsmeho ročníka sa na bilingválne gymnázium hlásilo a 

boli prijatí 4 žiaci, z piateho ročníka 3 žiaci. 

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda           ANJ AjPC BIO CzM CSJ DEJ ETV FRJ FYZ GEG 

2. A           1,11           1       



2. B           1,06                   

3. A           1,17           1       

3. B           1,38           1       

4. A           1,55           1       

4. B           1,5           1       

5. A           1,83   1,8     1,76 1     1,64 

5. B           1,67   1,59     1,19 1     1,3 

6. A           1,97   1,9     2 1   2,38 2,07 

6. B           1,93   1,97     2,03 1   2,14 1,72 

7. A           2   2,04     2,25 1   2,18 1,79 

7. B           1,68   1,64     1,43 1   1,89 1,54 

8. A           1,88   1,72     1,2 1   2,16 1,44 

8. B           1,77   1,5     1,19 1   2,08 1,42 

9. A           2,1   1,86     1,48 1   2,05 1,76 

9. B           2   1,65     1,04 1   2 1,13 

1. A                               

1. B                               

 

Trieda HUV CHE IFV INF KvA MAT NBV NEJ OBN OBV PCV PRB PsP PsPn PVC 

2. A           1,11 1                 

2. B           1,47 1                 

3. A       1   1,43 1               1 

3. B       1   1,57 1               1 

4. A       1   1,5 1               1 

4. B       1   1,55 1               1 

5. A 1     1,04   2,44 1                 

5. B 1     1,11   2,07 1                 

6. A 1     1   2,34 1   1,24             

6. B 1     1   2,38 1   1,31             

7. A   2,07   1   2,46 1   1             

7. B   1,89   1   2,11 1   1             

8. A   2,16   1   2,44 1   1,24             

8. B   2,08   1   1,88 1   1             

9. A   1,86       2,62 1   1,24             

9. B   1,91       2,09 1   1,17             

1. A                               

1. B                               

 



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

2. A                   1,11     1,32 1   

2. B                   1,29     1,53 1   

3. A               1,39         1,52 1   

3. B               1,52         1,67 1   

4. A               1,15         1,7 1   

4. B               1,1         1,7 1   

5. A                         1,76 1   

5. B                         1,74 1   

6. A                         2,07 1   

6. B                         2,03 1   

7. A                         2,32 1   

7. B                         2,04 1   

8. A                         1,76 1   

8. B                         1,96 1   

9. A                         2,19 1   

9. B                         2,09 1   

1. A                               

1. B                               

 

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

2. A                 1     

2. B                 1     

3. A             1,17   1     

3. B             1,48   1     

4. A             1,4   1     

4. B             1,5   1     

5. A       1 1       1     

5. B       1 1       1     

6. A       1 1       1     

6. B       1,1 1       1     

7. A       1 1       1     

7. B       1 1       1     

8. A       1 1       1     

8. B       1 1       1     

9. A       1 1       1     

9. B       1 1       1     

1. A                       



1. B                       

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

2. A 19 19 0 0 

2. B 18 18 0 0 

3. A 24 24 0 0 

3. B 21 21 0 0 

4. A 20 20 0 0 

4. B 21 21 0 0 

5. A 25 25 0 0 

5. B 28 28 0 0 

6. A 29 29 0 0 

6. B 29 29 0 0 

7. A 28 28 0 0 

7. B 28 28 0 0 

8. A 25 25 0 0 

8. B 26 26 0 0 

9. A 21 21 0 0 

9. B 23 23 0 0 

1. A 22 22 0 0 

1. B 24 24 0 0 

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo 

školského zariadenia podľa osobitného predpisu 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov za rok 2020 

A) Prenesené kompetencie: 

Rozpočet na rok 2020: normatívne fin. prostriedky rozpočet 920 016,- € 

Presun nevyčerpaných FP do roku 2021: 10 577,19 € 

Presun dopravného do roku 2021: 0 € 

Presun nevyčerpaných FP z rou 2019: 7 997,19 € 

Presun dopravného z roku 2019: 406,03 € 



Normatívne finančné prostriedky: čerpané 909 438,81 € 

Mzdy s odvodmi: 805 327,66 € (701 792,38 € rok 2019) 

PN: 1 334,16 € 

Prevádzkové náklady( energie, údržba, revízia, spotrebný materiál): 102 776,99 € (86 666,79 € 

rok 2019) 

Nenormatívne finančné prostriedky: 

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

podľa financovaných aktivít: 

Príjem: 10 621,88 € 

Dohody o vykonaní práce pre vedúcich krúžkov: 994,68 € 

Mzda za krúžky - odmeny 1 812,- € 

Odvody - poistné: 935,85 € 

Plyn 1 889,39 € 

Čistiace a dezinfekcia 1 553,58 € 

Ozónovač 396,- € 

VP 3 040,38 € 

2. Finančné prostriedky na dopravné pre dochádzajúcich žiakov : 3 306,15 € 

3. Finančé prostriedky na asistenta učiteľa: 48 768,- € 

4. Sociálne znevýhodnení: 0,- € 

5. Príspevok na predškolskú výchovu: 6 198,- € 

6. Príspevok na učebnice: 10 544,- € 

7. Príspevok na lyžiarsky výcvik: 6 000,- € 

8. Príspevok na školu v prírode: 0,- € 

9. Príspevok z úradu práce - šj 3 925,76 € 



10. Podpora vých. k strav. návykom 42 236,40 € 

Spolu nenormatívne finančné prostriedky čerpané: 131 600,19 € 

Spolu prenesené kompetencie čerpané: 1 041 039,- € 

Nevyčerpané FP - prenesené kompetencie 10 577,19 € 

Nevyčerpané FP -vzdelávacie poukazy 1 186,12 € 

Spolu prenesené kompetencie - dotácia na rok 2020: 1 052 802,31 € 

Iné mimorozpočtové prostriedky - príjatné zdroje - 

nájom z telocvične, popl. ŠKD, MŠ, réžia ŠJ: 53 578,09 € 

Školská jedáleň - stravné 54 039,92 € 

Projekt MŠ 39 820,32 € 

PLANTEX - dar 140,47 € 

Z dobropisov 3 109,17 € 

Dar - MLYN, VASPO 0,- € 

Úrad práce - ŠJ 3 925,78 € 

Grant- Dajme spolu gól: 200,- € 

Projekt - Podpora inklúzie pomocou nových pracovných miezd: 44 116,- € 

Spolu mimorozpočtové fin.prostriedky: 198 929,75 € 

Kapitálové výdavky /vl. zdroje/ 9 263,- € 

- elektrická sova ŠKD 2 244,-- € 

- odhlučnenie v i ŠJ 7 019,- € 

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

B) Originálne kompetencie - podielové dane obce, Rozpočet: 466 513,01 € 

Mzdy a odvody: 392 426,68 € (403 742,08 € ) 



Prevádzkové náklady: 70 844,41 € (59 632,97 € ) 

PN: 3 241,92 € ( 4 350,82 € ) 

Odchodné 0 € 

Originálne kompetencie spolu: 466 513,01 € 

Finančná kontrola: vnútorná kontrola riaditeľkou školy 

Vypracovala: Janka Filinová - ekonómka školy 

K o m e n t á r k správe o hospodárení základnej školy v obci Trenčianska Turná za rok 2020 

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 2020 obec nevykonala vo svojom školskom zariadení žiadne zmeny v 

jeho sieti, ani iné racionalizačné opatrenia. 

Finančné zdroje - ich použitie 

V roku 2020 boli obci Trenčianska Turná poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na financovanie vzdelávania vo výške 1 052 

803,00 €, z toho normatívne prostriedky vo výške 920 016,00,-€ a nenormatívne vo výške 132 

769,00 € 

/vzdelávacie poukazy 11 808,- €, dopravné 3 307- €, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 

6 198,- €, príspevok na asistenta učiteľa 48 768,-€, príspevok na učebnice 10 544,- €, príspevok 

na lyžiarsky výcvik 6 000,-€ podpora na výchovu k stravovacím návykom vo výške 42 237,-€ a 

príspevok z úradu práce vo výške 3 926,- €. 



Z roku 2019 bolo presunuté do roku 2020 dopravné v čiastke 406,- € a finančné prostriedky na 

prenesené kompetencie vo výške 7 998,- €. 

Finančné prostriedky na normatívne výdavky boli vyčerpané vo výške 909 439, € a čiastka 

10 577,- € bola presunutá do roku 2021. Nenormatívne výdavky - na vzdelávacie poukazy boli 

vyčerpané vo výške10 622,-€ a čiastka 1 186,- € bola presunutá do roku 2021. Príspevok na 

výchovu a vzdelávanie, príspevok na asistenta učiteľa, príspevok na lyžiarsky výcvik a dopravné 

boli vyčerpané v plnej výške. 

K 31.12. 2020 evidovala Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska 

Turná 30 záväzky v čiastke 4 290,-€. 

V roku 2020 boli finančné prostriedky vo výške 9 263,- € € použité na kapitálové výdavky. 

Odhlučnenie ŠJ v čiastke 7 019,- € 

Elektrická sova v čiastke 2 244,- € 

Škola je zapojená do projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ 

Náklady za rok 2020 boli 8 413,- € z toho nám refundovali v roku 2020 1 287,- €. 

Záver 

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, v roku 2020 všetky 

poskytnuté zdroje hospodárne využila. Neboli zistené žiadne nedostatky a porušenia zákona o 

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

budúcom období bude naše školské zariadenie pristupovať k hospodárnemu využívaniu všetkých 

finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V Trenč. Turnej, 05.04. 2021          Spracovala: Zuzana Paláková 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

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

1. Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná 

- vyberá od rodičov príspevok za rodinu na jeden školský rok 

- zabezpečuje príjem 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osob 

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

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

školského roka, preplatenie cestovného na súťže. 



2. Združenie rodičov školy podporujúcej zdravie pri MŠ Trenčianska Turná 

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

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

- spravuje finančné prostriedky zo zberu papiera a sponzorských darov. 

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

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

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre 

deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase 

Voľnočasové aktivity 

Školský klub detí 

Aktivity v školskom klube detí boli realizované podľa plánu práce na školský rok 2020/21. I 

napriek tomu, že v druhom polroku prebiehalo dištančné vzdelávanie, náš školský klub 

navštevovali od 18. januára 2021 deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, dopoludnia 

sa deti online vzdelávali, popoludní pokračovali činnosťou v ŠKD. Oddelenia ŠKD boli otvorené 

aj počas jarných prázdnin. 

V mesiaci jún sme v spolupráci s Obcou Trenčianska Turná zorganizovali ďalší ročník podujatia 

Rozprávkový les v krajine Patlíkovo, ktorého sa zúčastnilo viac ako 200 detí spolu s rodičmi, či 

starými rodičmi. 

Od 1. do 9. júla 2021 67 prihlásených detí navštevovalo denný letný tábor ŠKD. V rámci neho 

boli uskutočného dva celodenné výlety - prvý do minifarmy Lubina, druhý na filmové 

predstavenie do Trenčína . 

Krúžková činnosť 

Žiakom bolo ponúknutých 30 krúžkov. Epidémia nám dovolila realizovať len krúžky Slovenčina 

pre život, Matematika pre život a Chobotničky, kde sa žiaci nepremiešavali. Rešpektovali sme 

všetky pandemické pokyny a rozhodnutia ministerstva školstva. 

Názov záujmového krúžku Vedúci 

3D model na 3D tlačiarni Ing. Juraj Červeňan 

Čitateľský krúžok Bc. Iveta Marcinátová 

DFS Štvorlístok 1 
Mgr. Tomáš Mego, PaedDr. Dagmar Orságová, Simona 

Vaneková 

DFS Štvorlístok 2 PaedDr. Beáta Sabová, Ing. Jakub Závodský 

Enviro krúžok Mgr. Barbara Brňová 



Futbalový krúžok 1. - 4. Ing. Drobný 

Florbalový krúžok Miroslav Hála 

Chobotničky PaedDr. Milena Mutňanská 

Keramika Mgr. Zuzana Balážová 

Letecko-modelársky krúžok Mgr. Vladimír Zvalený 

Matematika pre život 9.A Mgr. Katarína Dudáková 

Matematika pre život 9.B Mgr. Katarína Dudáková 

Novinársky krúžok Mgr. Katarína Sedláčková 

Paličkovanie Janka Červeňanová 

Turistický krúžok1 Mgr. Porubanová, Mgr. Ševčíková 

Turistický krúžok2 Bc. Fabová, Mgr. Sieklová 

Posilňovňa - študenti SŠ Jarmila Sýkorová 

Robolab Mgr. Peter Páleš 

Slovenčina pre život Mgr. Monika Priščáková 

Slovenčina pre život Mgr. Miroslava Filáčková 

Tenisový krúžok1 Ing. Jaroslav Meravý 

Tenisový krúžok 2 Ing. Jaroslav Meravý 

Výtvarný krúžok Mgr. Mária Godovičová 

Výtvarný krúžok Mgr. Katarína Matejíková 

Pohybový krúžok Mgr. Nemcová, Mgr. Hálová 

Výtvarné sprácovanie 

materiálu 
Mgr. Psotová 

Hravá Matematika Ing. Petho 

Upečme si niečo dobré Mgr. Hrnčárová Vachánková 

Karate Mgr. Beňová 

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo 

žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej 

alebo pestúnskej starostlivosti 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca s Rodičovským združením pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná: 

Počas dištančného vzdelávania komunikovali triedni učitelia s rodičmi prostredníctvom MS 

Teams, telefonicky, alebo cez EDUPAGE.  

- Plenárne a triedne rodičovské združenia 

- Prizývanie vedenia školy na zasadnutia výboru RZ 



- Predkladanie dokumentov školy na prerokovanie a pripomienkovanie 

- Spolupráca pri získavaní 2% z daní 

- Finančná podpora školských aktivít 

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

žiakov, počítačov, edukačných pomôcok) 

- Personálna pomoc pri zabezpečovaní mimoškolskej činnosti 

- Odborné konzultácie pri riešení technických problémov školy 

Iné aktivity: 

- Športová hala pre rodičov s deťmi 

- Pomoc rodičov pri úprave okolia školy 

- Estetizácia prostredia školy 

- Individuálne konzultácie rodičov a pedagógov pri riešení výchovných a vzdelávacích 

problémov žiakov 

- Spolupráca pri profesijnej orientácii žiakov 9. ročník 

- Fotodokumentácia z aktivít školy 

- Pomoc pri sťahovaní nábytku, záhradných stolov. 

Spolupráca s Radou školy 

Podpora aktivít školy, 

Prerokovanie a schválenie výchovného programu a školských vzdelávacích programov, 

Riešenie problémových situácii. 

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné 

Iné podstatné skutočnosti 

Ako prebiehalo vyučovanie v školskom roku 2020/2021 

1. stupeň 



1.9. -29.9.2020 - prezenčne 

30.10.-9.11. - 2x predĺžené jesenné prázdniny + 3 dni dištančné vyučovanie medzi nimi 

10.11. - 19.12.2020 - prezenčne 

11.1.-5.2. 2021 - dištančne 

8.2. - 12. 2. 2021 - prezenčne 

15.2.-19.2. - jarné prázdniny 

22.2. - 26. 2. 2021- prezenčne 

1.3. - 31. 3. 2021 - dištančne 

Od 7.4. 2021 prezenčne 

2. stupeň 

Od 26.10.2020 - dištančne 

Nástup do školy 

končiace ročníky od 19.4. 2021 

5.-7. ročník od 10. 5. 2021 

SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej škole 

Základnej školy Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 v školskom roku 2020/2021                  

a/ základné identifikačné údaje o škole: 

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

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 2020/2021 RŠ zasadala 1 krát v zregulovanom 

počte členov, kvôli prerušovanému vyučovaniu na školách - karanténa COVID - 19.  Za MŠ bola 

delegovaná  členka Katarína Blažejová, ktorá bola v apríli 2015 zamestnancami školy zvolená 

a stala sa riadnou 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. V školskom roku 2020/21 bola 

činnosť MZ obmedzená, taktiež kvôli rôznym karanténnym opatreniam a nariadeniam. MZ 

koordinovalo činnosť pedagógov spravidla on-line. Metodické združenie naďalej viedla Júlia 

Hejdišová. 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 2020/21 bolo v MŠ 129 detí v šiestich triedach. 

 

Trieda Vekové zloženie Stav k 30. 6. 2021 Učiteľky 

1. 5-6 21 Nikola Koníčková   (zast. R. 

Vašková)                          Bc. 

Lucia Ungerová 

2. 5-6 23 Mgr. AndreaKráliková           

Katarína Blažejová 

3. 4-5 23 Božena Chudadová                      

PhDr. Alena Porubanová 

4. 4-5 22 Bc. Martina Vlková                      

Lenka Burdejová 

5. 3-4 18 Bc. Andrea Ondrášková                  

Bc.  Jana Ježíková 

6. 3-4 22 Mgr. Miroslava Galiková               

Júlia Hejdišová 

 



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 33 0 

   

   

 

d/  údaje o počte zapísaných detí k školskému roku 2020/2021 

Počet detí zapísaných na šk. 

rok 2019-20 

Počet prijatých detí od 

septembra 2020 

Počet evidovaných žiadostí 

45 29 13 

 

e/  Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov v šk. roku 2019-20 

V školskom roku 2020-21 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. 

V uplynulom školskom roku sme integrovali dve deti. Doplnili sme Školský vzdelávací program 

o časť, ktorá sa zameriava na potreby detí so ŠVVP. Triedne učiteľky, asistentky pedagógov 

a špeciálny pedagóg pracujú aj podľa IVVP pre konkrétne deti. 

Pracujeme aj podľa projektu ŠPZŽŠ. 

f/  údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

Počet všetkých zamestnancov školy:     18,   

Počet pedagogických zamestnancov:    15,   

Správnych zamestnancov:                         3. 

Meno a priezvisko Titul Začínajúc

i učiteľ 

1.Atestačná skúška 2.Atestačná skúška 

Alena Porubanová PhDr. nie áno nie 

Andrea Ondrášková Bc. nie áno nie 

Júla Hejdišová  nie áno nie 

Božena Chudadová  nie nie nie 

Katarína Blažejová  nie áno nie 



Andrea Králiková 

Dovičic 

Mgr. nie nie nie 

Miroslava Galiková Mgr. nie nie nie 

Martina Vlková Bc. nie áno nie 

Jana Ježíková Bc. nie nie nie 

Lucia Ungerová 

Ježíková 

Bc. nie nie nie 

Nikola Koníčková  nie nie nie 

Lenka Burdejová  nie nie nie 

Andrea Ambrová - 

PA 

Mgr. áno nie nie 

Simona Hulínová - 

PA 

Bc. áno nie nie 

Anna Liptáková  - 

ŠP 

Mgr. áno nie nie 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Tri učiteľky majú 

vysokoškolské vzdelanie 2. 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. Tri učiteľky majú vysokoškolské 

vzdelanie 1. stupňa so zameraním na predškolskú výchovu. 

V školskom roku 2020/21 sa naša materská škola zapojila do projektu Pomáhajúce profesie 

v v edukácii detí a žiakov II. Cieľom projektu je podporiť inkluzívne vzdelávanie v rámci 

regionálneho školstva, implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materskej škole, 

vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí.  

Cez projekt sme požiadali o financie na dvoch  asistentov učiteľa a jedného špeciálneho pedagóga. 

Tieto podporné profesie nám umožnili prijať  do materskej školy aj 2 deti so ŠVVP, ktoré sme 

predtým zaintegrovali do VVP. 

Inkluzívny tím vzájomnou spoluprácou s pedagogickými pracovníkmi pomáha vo VVP 

v materskej škole. Individuálne sa venuje deťom,, spolupracuje pri denných aktivitách, konzultuje 

s rodinami detí. V participácii s učiteľkami sa podieľa na tvorbe vzdelávacích aktivít, ktoré 

vyplývajú zo ŠkVP. 

g)  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických  

     zamestnancov: 

 

1. Sledovať a využívať prednášky v MPC a ŠPÚ (www.statpedu.sk) pre pedagogických 

zamestnancov na tému práce s rôznymi skupinami detí (zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, nadané deti, školská spôsobilosť), kariérové a profesijné poradenstvo. 

http://www.statpedu.sk/


2. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, ŠVP, pedagogickej dokumentácii, 

ďalšej dokumentácii, dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na: www.minedu.sk, 

www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk.  

3. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní deti a žiakov so zdravotným 

znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním na http://www.statpedu.sk/sk/deti-

ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenimvseobecnym-intelektovym-

nadanim/. 

4.  Sledovať aktivity a ponuky centrálneho informačného portálu MŠ SR rezortu školstva 

www.iedu.sk. 

h) Celoživotné vzdelávanie: 

 

1.  Zahŕňa formálne, neformálne a nevýučbové vzdelávanie sa jednotlivca počas celého  

     života. Môžu ho zabezpečovať školy, školské zariadenia a vzdelávacie zariadenia  

     iných právnických osôb a fyzických osôb (vzdelávacie ustanovizne). Z uvedeného  

     dôvodu je potrebné: 

• Podporovať kreditový systém v celoživotnom vzdelávaní, ktorý umožňuje rozdeľovať 

kvalifikácie na kreditné jednotky, zaručuje neustálu inováciu obsahu vzdelávania, 

dostatočný výber modulov s možnosťou výberu pre rôzne skupiny účastníkov. 

• Zamerať vzdelávacie aktivity nielen na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie 

požadovaných vedomostí, ale aj na ich rozširovanie a získavanie nových kvalifikácií. 

• Zamerať sa na potreby trhu práce pri určovaní obsahu vzdelávacích aktivít 

zabezpečovaných v rámci celoživotného vzdelávania. 

• Každá učiteľka má vypracovaný plán profesného osobnostného rozvoja. 

 

2.  Budeme pokračovať v programe – Program celoživotného vzdelávania: 

• štúdium odbornej a pedagogickej literatúry a časopisov, 

• vzájomné hospitácie – s analýzou VVP v hospitačnom zázname, 

• absolvovanie ďalších kvalifikačných skúšok, 

• využívanie poznatkov so seminárov usporadúvaných MPC v Trenčíne a ich aplikácia 

v konkrétnych podmienkach školy. (Ponuky vzdelávacích aktivít a spôsob prihlasovania 

sa bude MPC priebežne zverejňovať na webovej stránke www.mpc-edu.sk. 

 

Vypracovali sme plán profesijného rozvoja na školský rok 2021/22. 

Ukončené a prebiehajúce vzdelávanie učiteliek: 

 

Bc. Jana Ježíková absolvovala vzdelávania formou webinárov: 

http://www.vudpap.sk/
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenimvseobecnym-intelektovym-nadanim/
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenimvseobecnym-intelektovym-nadanim/
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenimvseobecnym-intelektovym-nadanim/
http://www.iedu.sk/
http://www.mpc-edu.sk/


Ako na environmentálnu výchovu v materskej škole; Dátum: 19. 11. 2020, Lektorka: Mgr. Soňa 

Chlebničanová, PhD; Škôlkar skúma, vyrába, spoznáva...,  Dátum: 2. 3. 2021, Lektorka Mgr. 

Zuzana Grmanová; Podporme najmenších v ich vývine! Dátum: 16.3. 2021; Lektorka: Lucia 

Gomez;  Čo pomáha deťom s Aspergerovým syndrómom?; Lektorka: PaedDr. E. Gelányiová; 

Dátum 29. 3. 2021. 

 

Bc. Martina Vlková sa zúčastnila webinára HRAvé učeNIE; lektorka, PaedDr. Martina 

Totkovičová, PhD (ABCedu) 

Lenka Burdejová  absolvovala tieto aktualizačné vzdelávania formou webinárov:Do tanca i do 

skoku v rytme ľudových piesní, Riešenie konfliktov v školskom prostredí, Vianočný čas je tu zas, 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, Slovíčka, ktoré pomáhajú, Režim dňa v 

materskej škole, Podporme najmenších v ich vývine! Čoskoro školákom, 7 krokov k samostatnosti 

škôlkara, Logopedické cvičenia a aktivity pre deti od troch rokov, Ako podporiť koncentráciu 

pozornosti u detí?; Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky v MŠ, Logopedické cvičenia a aktivity 

pre deti od troch rokov II - rozvoj reči a slovnej zásoby. 

Mgr. Miroslava Galiková absolvovala webináre: Aktualizačné vzdelávanie Vianočný čas je tu 

zas, vzdelávacia inštitúcia: Inšpirácia. Aktualizačné vzdelávanie Hláskovanie a analyticko-

syntetické hry trocha inak pre predprimárne vzdelávanie. Vzdelávacia 

inštitúcia: Inšpirácia.  Aktualizačné vzdelávanie Nastavenie mysle ako vedomé rozhodnutie, 

Inšpirácia. Ďalej absolvovala aj inovačné vzdelávanie: Slovensko, vlasť moja vlasť; Inšpirácia. 

Katarina Blažejová absolvovala 3.3.2021 webinár EDUpoint Nitra (Nitrianske centrum pre 

podporu vzdelávania Dyslexia - dar alebo porucha? 

Katarína Blažejová absolvovala 3.3. 21 webinár EDUpoint Nitra (Nitrianske centrum pre 

podporu vzdelávania) Dyslexia - dar alebo porucha? 

Bc. Lucia Ježíková  sa zúčastnila vzdelávania Vianočný čas je tu zas; Riešenie konfliktov 

v školskom prostredí; Ja a svet okolo mňa - naplno v prúde, alebo nechaj sa viesť. 

Mgr. Andrea Dovičic v tomto školskom roku bola prihlásenná na online workshopy: Centrum 

špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej v Trenčíne: Živá knižnica - 

Rozhovor s rodičmi detí s AS a ADHD; Burza inklúzie; Škriatkovia pomáhajú deťom; Ako sa 

vyvíja reč dieťaťa; Ako na environmentálnu výchovu v materskej škole. 

Bc. Andrea Ondrášková  má absolvované vzdelávania Burza inklúzie; Ako na environmentálnu 

výchovu v materskej škole; Dieťa s ADHD v materskej škole. Ďalej úspešne skončila webinár 

Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi.  

Mgr. Andrea Ambrová absolvovala webinár Asistent pedagóga v mateřské škole. 

PhDr. Alena Porubanová taktiež absolvovala webinár Asistent pedagóga v mateřské škole a 

Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi. 



 

i/ údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

• Prezentácia MŠ na internetových stránkach ZŠ s MŠ. 

• Prezentácia MŠ na nástenkách v MŠ, Turnianskych novinách.  

• Akcie usporadúvané v MŠ - akcie sme plnili podľa pracovného plánu školy, ktorý sme 

priebežne podľa potreby dopĺňali. 

Počet aktivít a rôznych prezentácií materskej školy bol počas  školského roka 2020/2021 

bol nízky nakoľko hneď od septembra sa VVP vykonával v obmedzenom režime, kvôli 

pandémii v súvislosti s Covid 19. 

Časté vyhlasovanie mimoriadnej situácie a prerušovanie VVP výrazne ovplyvnili počet 

mimoškolských a iných zaužívaných aktivít. Boli zakázané hromadné podujatia a rôzne 

predstavenia, ktoré súviseli s povolením vstupu externých hostí do areálu a interiéru MŠ. 

Počas mimoriadnej situácie materská škola dôsledne dodržiavala nariadenia a odporúčania 

týkajúce sa hygieny a bezpečnosti detí a zamestnancov školy. Pravidelne sa vykonával 

ranný filter, meranie teploty. Bol zabezpečený dostatok hygienických potrieb, mydla, 

dezinfekcie a papierových utierok. Pravidelne sa vymieňala detská posteľná bielizeň. 

Triedne učiteľky dôsledne kontrolovali PCR a Atg. testy zákonných zástupcov, pokiaľ boli 

podmienkou vstupu detí do materskej školy. 

 

Informácie o  priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie: 

Počas mimoriadnej situácie prebiehalo v našej materskej škole čiastočne aj dištančné 

vyučovanie, boli použité primerané formy a  metódy, vhodné pre deti v predškolskom veku. 

Dištančné vzdelávanie bolo ponúknuté hlavne deťom, ktoré mali jeden rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky.  

Materská škola fungovala v rôznych režimoch, napr. pre detí rodičov, ktorí nemohli 

vykonávať prácu z domu. V inom období boli opatrenia prísnejšie a pobyt v materskej škole 

bol umožnený len deťom rodičov, ktorí pracovali v kritickej infraštruktúre. 

Od 1. mája bola materská škola otvorená pre všetky deti, ktoré boli riadne prijaté na výchovu 

a vzdelávanie v materskej škole. 

 

 

Prehľad aktivít, ktoré sa uskutočnili v školskom roku 2020/21: 

• Športový deň. 

• Vysádzanie vyvýšených záhonov. 

• Rozlúčka predškolákov na OcÚ. 

• Absolventské tablá našich predškolákov 

. 

 



• Vítanie detí do života – OcÚ. 

• Návšteva poľnohospodárskeho 

družstva. 

• Návšteva zberného dvora. 

• Návšteva farmárskeho dvora - 

pozorovanie domácich a úžitkových 

zvierat. 

• Projekt - Koľko radosti sa vmestí do 

škatule od topánok. 

• Odovzdanie darčekov do DOS v T. 

Turnej. 

• Brigáda na školskom dvore. 

• MDD- športový deň. 

• Spolupráca s MO SZTP. 

• Spolupráca s MO ÚŽS. 

• Úspešné zapojenie sa do projektu 

MÚDRE HRANIE - nákup kníh 

a didaktických pomôcok za 1000,- eur 

 

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. 

• Od januára 2019 má materská škola 6 tried. 

• Vo všetkých triedach sa nachádzajú zostavy PC a elektronické pomôcky. 

• Vo všetkých  šiestich triedach je nainštalovaná interaktívna tabuľa.  

• Materiálno-technické vybavenie je dostačujúce, priebežne sa dopĺňajú kvalitné hračky, 

triedy a kabinety sa  neustále dopĺňajú  učebnými pomôckami od firiem NOMILAND, 

ELARIN, EDU POINT, BENJAMIN, 

• Zakúpili sme do pôvodných tried (4 na prízemí) nové paplóny, vankúše, obliečky. 

• Zakúpili sme novú práčku LG, sušičku LG, žehličku s naparovacím generátorm. 

• V triede č. 5, 6 sme nainštalovali sieťky proti hmyzu, takisto aj v relaxačnej miestnosti. 

• Zakúpili sme ďalší vysávač KARCHER, ktorý sa používa na poscodí v triedach 5 a 6. 

• Dokúpili sme nové notebooky, PC myši, reproduktory a novú prídavnú veľkokapacitnú 

pamäť na ošetrenie a uchovanie údajov RIS a ASC agendy. 

• Zaobstarali sem 2x 100 nových (paplón, vankúš) sád detskej posteľnej bielizne od firmy 

Hatala. 



• Postupne dopĺňame nábytok do tried č. 5 a 6. 

• Dali sme vyrobiť nové kryty na radiátory v triede 2 a 3. 

• Úspešne sme sa zapojili do projektu MÚDRE  HRANIE, v ktorom sme získali 1000,-eur 

na zakúpenie kníh a didaktických hračiek z firiem Bubliboom, Inšpirácia, Nomiland, 

Trocha inak, Raj hračiek, Pant Rhei, Fortuna Libri, AHA Slovakia, UĽÚV, 3LOBIT - 

ELOBIT. 

• Vybavili sme relaxačno- terapeutickú miestnosť  pomôckami od SENSA SHOP v hodnote 

841, 60 eur. 

• Pre deti so ŠVVP sme zakúpili relaxačné hniezda na terapiu a oddych. 

• Objednali sme vybavenie na detské ihrisko od  firmy BONITA. 

• 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 a knihy - ako darček pre 

predškolákov na konci školského roka. 

• 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 Elarin. 

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

• Zakúpili sme knihy do detskej a odbornej knižnice. 

• Postupne zariaďujem novým detským nábytkom novovzniknuté triedy. 

• Zakúpili sme elektronické zariadenia, doplnky k PC, stolové lampy, USB- kľúče, výtvarný 

materiál, kancelárske potreby z firmy PALATIN. 

• Ďalej sme zabezpečili kúpu nových tabúľ a násteniek.  

• Zakúpili sme didaktické pomôcky z firmy Edu Point. 

• Koncom kalendárneho roka sa kúpou detských a odborných kníh doplnila detská aj 

učiteľská knižnica v materskej škole. 

• Revitalizuje sa archívne skladovanie školskej a pedagogickej dokumentácie. 

• 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. 

 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 

 



 

 

Záver 

Vypracoval: PaedDr. Beáta Sabová – ZŠ 

                 PhDr. Alena Porubanová - MŠ 

V Trenčianskej Turnej, 30. septembra 2021 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 2. 9. 2021 - ZŠ, 25. 8. 2021 - MŠ                                                                      

Vyjadrenie rady školy 

Štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy  Mgr., Ing. Katarína Masaříková a zástupkyňa riaditeľky 

školy pre MŠ  predložili  správu rade školy na prerokovanie dňa 29. 9. 2021 

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

realizáciu náročného, ale úspešného školského roka 2020/2021 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Správa bola predložená obecnému zastupiteľstvu vedúcou ŠKD Jankou Poláčkovou - 

podstarostka obce, členka vedenia školy dňa 27. 10. 2021. Správa bola schválená úznesením č. 

151/10 – 2021 dňa 27. 10. 2021. 

 

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

bola predložená na rokovanie: 

Pedagogickej rade ZŠ dňa: 2. 9. 2021  

PaedDr. Beáta Sabová riaditeľka školy 



Rade školy dňa: 29. 9. 2021 

Mgr. efan Marcin predseda rady 
školy 

Obecnému zastupiteľstvu dňa: 27. 10. 2021  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Škôl a školských zariadení za 

školský rok 2020/2021 bola schválená zriaďovateľom dňa: 27. 10. 2021 

 
 


