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Správa školy 

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

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z. z. o štruktúre a 
obsahu správ o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach školy § 2. ods. 1 a 

Predkladá: Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01  Stará Turá  

Spracovala: Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka ZŠ Stará Turá 

 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

Adresa školy Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá 

Telefónne čísla 032/776 36 39 (Hurbanova ul.),  
032/776 30 22 (Komenského ul.) 

  

E-mailové adresy administrativa@zsstaratura.sk,  
riaditel@zsstaratura.sk 

zastupkyna1stupen@ zsstaratura.sk 
zastupkyna2stupen@ zsstaratura.sk 

 

Zriaďovateľ Mesto Stará Turá 

Adresa zriaďovateľa školy SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 

 

 

Mená a funkcie vedúcich zamestnancov školy 

Mgr. Jana Koštialová  riaditeľka  ZŠ 

PaedDr. Katarína Mikulcová  štatutárna zástupkyňa a zástupkyňa riaditeľky pre 5.-
9. ročník na Hurbanovej ulici  

Mgr. Danka Pribišová zástupkyňa riaditeľky pre 1. až 4. ročník, ŠKD na 
Komenského ulici 

Eva Hučková  vedúca ŠJ  

 

 

mailto:riaditel@zsstaratura.sk
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Rada školy 

Počet členov  11  

Predseda  Mgr. Anna Haverová  

Pedagogickí zamestnanci  Mgr. Alexandra Nedbálková 

Nepedagogickí zamestnanci  Eva Hučková  

Zástupcovia rodičov žiakov  Bc. Martina Kučerová, Ing. Zdenka Adamkovičová, 

Ing. Alena Antalová, Adela Maláriková 

Zástupcovia  zriaďovateľa Ing. Anna Halinárová, Ing. Jaroslava Antalová, Mgr. 

Júlia Bublavá, Mgr. Matej Antálek 

 

 

 

Iné poradné orgány: 

Predmetové komisie a metodické združenia 

Názov MZ a PK  Vedúci 

Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis Mgr. Jana Roháčková 

Cudzie jazyky Mgr. Oľga Hollá 

Geografia – Biológia – Chémia Mgr. Beáta Puškárová 

Matematika – Fyzika Mgr. Peter Čulák 

PK výchovných predmetov: HUV, VYV, ETV, 

VUM, OBN, NBE, NBK 

Mgr. Katarína Medňanská 

Telesná a športová výchova Mgr. Peter Michalec 

Technická výchova a informatika Mgr. Lenka Durcová 

MZ – 1. stupeň 1. až 2. ročník Mgr. Viera Biesiková 

MZ - 1. stupeň 3. až 4. ročník Mgr. Ivana Mikušová 

MZ – ŠKD Božena Michalcová DiS art. 
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Údaje o počte žiakov (vrátane žiakov so špeciálno výchovno - vzdelávacími 
potrebami) - Základná škola Hurbanova ul. 128/25, Stará Turá  

Trieda Triedny 

učiteľ 

Ž CH D Tried

a 

Triedny 

učiteľ 

Ž CH D 

          

1.A Biesiková 19 9 10 5.A Bajjaniová 26 11 15 

1.B Medňanská V. 18 7 11 5.B Hudečková 26 13 13 

1.C Chudá 18 11 7 5.C Fajnorová 24 11 13 

1.D Roháčková M. 19 9 10 6.A Roháčková J. 26 13 13 

2.A Majtánová 25 13 12 6.B Zimová 24 13 11 

2.B Chudíková 25 11 14 6.C Kohútová 24 14 10 

2.C Ostrovská 26 15 11 7.A Malá 24 12 12 

3.A Mikušová 24 15 9 7.B Durcová 27 13 14 

     7.C Redajová 24 10 14 

3.C Gulánová 25 15 10 8.A Hollá 25 13 12 

3.D Ilušáková 23 12 11 8.B Holotová 26 16 10 

3.E Marková 26 15 11 8.C Bielčiková 24 16 8 

4.A Vrkočová 21 10 11 9.A Puškárová 20 9 11 

4.B Kotrasová 20 7 13 9.B Michalec 24 12 12 

4.C Nedbálková 22 12 9 9.C Haverová 21 8 13 

4.D Hazuchová 20 9 11      

4.E Stupavská 22 8 13      

 

 

Ročník  Spolu 

žiakov  

Dievčatá  žiaci so 

ŠVVP  

Počet 

tried  

Priemerná 

naplnenosť  

1 74 38 1 4 18,5 

2. 76 36 0 3 25,33 

3 98 41 3 4 24,5 

4 103 57 1 5 20,6 

5 76 41 5 3 25,33 

6. 74 34 3 3 24,66 

7 75 35 4 3 25,00 

8 75 45 2 3 25,00 

9. 65 36 0 3 21,66 

 

spolu 

 

716 363 19 31 23,39 
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Školský klub detí pri ZŠ Hurbanova ulica 128/25, 916 01 Stará Turá 

Počet oddelení ŠKD: 8 

Počet žiakov v ŠKD: 246 

Priemerná naplnenosť v oddelení:   30,75 

  

Vychovávatelia ŠKD v školskom roku 2018/2019 

I. oddelenie Renáta Juríková 

II. oddelenie Zdenka Stolářová 

III. oddelenie Danka Pevná 

IV. oddelenie Bc. Janka Škanderová 

V. oddelenie Petra Benianová  

VI. oddelenie Mgr. Andrea Roháčková 

VII. oddelenie Mgr.  Drahomíra Vašková 

VIII. oddelenie Božena Michalcová, DiS art. 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. roč. ZŠ dňa 2.  a 3. apríla 2019 

Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01  Stará Turá, zápis vykonali všetky učiteľky 1. 

stupňa, riaditeľka školy a zástupkyňa pre 1. stupeň 

Školský rok 2019/2020 

Počet zapísaných žiakov: 89 

Počet dievčat: 47 

Odklad povinnej školskej dochádzky: 9 

Prijatých do nultého ročníka: 0 

Žiaci, ktorí si budú plniť povinnú školskú 

dochádzku v zahraničí 
0 

Spolu počet žiakov, ktorí nastupujú v šk. roku 

2019/2020 
72 
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Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka SŠ 

9. ročník 65 

8. ročník 3 

7. ročník 2 

spolu 70 

 

 

 

Štatistika umiestnenia žiakov na strednú školu podľa typu odborov  

v školskom roku 2019/2020 

 

 

 9. ročník 8. ročník 7. ročník 

Talentové odbory 7   

Študijné odbory 57 3  

Učebné odbory 1  2 

spolu 65 3 2 

 

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich základnú školu: 

 

 9. ročník 8. ročník 7. ročník 

Biling. slov. nem. gymn.Nové Mesto  n/V 1   

Gymnázium Myjava 7 1  

Bilingválne gymnázium Banská Bystrica 1   

Gymnázium  M. R. Š.  Nové Mesto n/V 3   

SOŠ Stará Turá 16   

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto n/V 9   

SPŠ Myjava 1   

SOŠ obchodu a služieb Trenčín 1   

OA M. Hodžu Trenčín 2   

Súkromné konzervatórium Nitra 1   

Cirkevné konzervatórium Bratislava 1   

SZŠ Trenčín 3   
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SOŠ stavebná Trenčín 3   

SUŠ Trenčín 4   

SOŠ Rakovice   2 

SOŠ obchodu a služieb Pieštany 1   

SOŠ polygrafická Bratislava 1   

SOŠ pedagogická Modra 3   

SOŠ Rakovice 1   

Evanjelické lýceum Bratislava  2  

SOŠ Zlaté Moravce 1   

Konzervatórium Bratislava 1   

SPŠ stavebná Žilina 1   

OA Trnava 1   

SOŠ poľnohospodárska Žilina 1   

SOŠ vinárska Modra 1   

SOŠ informačno – technologická Bratislava    

Spolu: 65 3 2 

 

Žiaci  so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. spolu 

Počet 

žiakov 
1 0 3 1 5 3 4 2 0 19 

Na základe žiadosti školy  MŠ SR boli poskytnuté finančné prostriedky  na osobné náklady 

asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, škola dostala mzdové prostriedky 

pre 3 asistentov/3,25. Asistenti sú obrovským prínosom pre školu, pomáhajú pri práci učiteľom 

a hlavne sú nápomocní žiakom  so ŠVVP. 

Vďaka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom  sme zabezpečili  

pomoc pre žiakov formou asistentov  žiakom  so ŠVVP – 3 asistentov na dobrovoľnícku 

činnosť.  Vedenie školy vypracovalo projekt na získanie finančných prostriedkov na plat 2 

asistentov učiteľa, 1 školského psychológa a 1 špeciálneho pedagóga  v projekte – V ZŠ 



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

 

7 
 

úspešnejší, od 1. 1. 2018 projekt bol schválený a od tohto dňa nastúpili 2 asistenti učiteľa  a 2 

odborní zamestnanci a pokračujeme v projekte ďalej. 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie  žiakov  

Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01  Stará Turá  

Školský rok 2018/2019 

Hodnotenie správania 

Disciplína bola v tomto školskom roku v globále na dobrej úrovni. Veľké percento žiakov 

nemalo problémy s dodržiavaním školského poriadku. Tí, ktorí školský poriadok porušujú, 

musia niesť za svoje činy zodpovednosť. Najskôr absolvujú pohovory v prítomnosti triedneho 

učiteľa, potom pozývame do školy zákonných zástupcov žiakov. Spolupracujeme aj s CPPPaP 

v Novom Meste nad Váhom, v Myjave a Kalnici, školskou psychologičkou, mestskou políciou 

a VUDPaP Bratislava. Problémy vidíme v obmedzených kompetenciách pedagogických 

zamestnancov a malého záujmu rodičov riešiť problémy svojich detí. Zo strany školy sa 

snažíme dať priestor rodičom aj zmenou formy rodičovského združení na konzultačné hodiny, 

počas ktorých má každý rodič vyhradený čas pre seba, a teda nemusí mať zábrany hovoriť 

s učiteľom otvorene. Po telefonickom dohovore môže každý rodič, ktorí prejaví záujem prísť 

za pedagógom aj  mimo  konzultačných hodín a RZ. Najčastejšie priestupky žiakov – vulgárne 

vyjadrovanie, poškodzovanie školského majetku, vyrušovanie na vyučovacích hodinách, 

nerešpektovanie vyučujúcich, zlé správanie sa voči zamestnancom školy a spolužiakom, 
neplnenie povinností, neospravedlnené hodiny vo vyšších ročníkoch. 

Výchovnými opatreniami sa snažíme udržať disciplínu v škole na výbornej úrovni. 

Výchovné opatrenia 

Druh Počet /1. polrok/ 2. polrok 

Napomenutie triednym učiteľom  8/17 

Pokarhanie triednym učiteľom  15/18 

Pokarhanie riaditeľkou školy 4/9 

Znížené známky zo správania 

Ročník 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

1. - 4. 5 0 0 

5. - 9. 8 0 1 

0. - 9. 13 0 1 

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 

Klasifikácia žiakov 

Ročník Neprospel 
Neklasifikovaný 

 
Prospel 

 

Prospel veľmi 
dobre 

 

Prospel 
s vyznamenaním 

 1. polrok 

1. - 4. 1 11 81 53 203 
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5. - 9. 12 14 162 149 376 

spolu 13 15 243 202 579 

 2. polrok 

1. - 4. 2 8 84 56 199 

5. - 9. 12 11 169 163 357 

spolu 14 19 253 219 556 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka.                           

V školskom roku 2018/2019 sa zúčastnilo testovania 65  žiakov 9. ročníka, čo je 100 -% účasť. 

Tento školský rok sme mali výsledky z testovania z MAT a SJL nad celoslovenský priemer. 

Základné údaje MAT SJL 

Počet žiakov testovaných z daného predmetu:  65 65 

Priemerný počet bodov školy: 21,4 19,1 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 71,4 % 63,6% 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov v rámci SR: 18,9 18,7 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: 63,1 % 62,3 % 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti SR: 8,3  % 1,3 % 

 

Výsledková listina z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 

2018/2019 

 Počet testovaných žiakov školy z matematiky: 76 

 Počet testovaných žiakov školy zo slovenského jazyka a literatúry : 76 

 Priemerný počet bodov školy MAT 18,2 

 Priemerný počet bodov školy SJL 17,3 

 Priemerný počet bodov v rámci SR MAT 17,8 

 Priemerný počet bodov v rámci SR SJL 17,5 

 Priemerná úspešnosť školy v % MAT 60,8 

 Priemerná úspešnosť školy v % SJL 57,6 

 Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v % MAT 59,3 

 Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v % SJL 58,4 

 Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % MAT  1,5 

 Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % SJL – 0,8 
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§ 2 ods. 1 e  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

Údaje o výsledkoch a hodnotenia a klasifikácie žiakov 1. stupňa 

Trieda SJL ANJ MAT INF PDA VLA PVC HUV VYV TSV 

1. A 1,26 - 1,00 - 1,00 - - 1,00 1,00 1,00 

1. B 1,06 - 1,06 - 1,00 - - 1,00 1,00 1,00 

1. C 1,22 - 1,06 - 1,00 - - 1,00 1,00 1,00 

1. D 1,39 - 1,00 - 1,00 - - 1,00 1,00 1,00 

2. A 1,46 1,04 1,17 1,00 1,13 - - 1,00 1,00 1,00 

2. B 1,58 1,00 1,13 1,00 1,13 - - 1,00 1,00 1,00 

2. C 2,16 1,35 1,39 1,00 1,35 - - 1,00 1,00 1,00 

3. A 1,63 1,25 1,50 1,00 - 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 

3. C 1,75 1,33 1,63 1,00 - 1,17 1,00 1,00 1,00 1,00 

3. D 1,91 1,43 1,74 1,09 - 1,83 1,00 1,00 1,00 1,00 

3. E 1,76 1,43 1,70 1,00 - 1,30 1,00 1,00 1,00 1,05 

4. A 2,00 1,48 1,81 1,05 - 1,76 1,00 1,00 1,00 1,00 

4. B 1,65 1,55 1,75 1,05 - 1,60 1,00 1,00 1,00 1,00 

4. C 1,67 1,29 1,48 1,10 - 1,57 1,10 1,00 1,00 1,00 

4. D 2,10 1,80 1,70 1,20 - 2,00 1,00 1,00 1,00 1,05 

4. E 1,76 1,43 1,86 1,00  1,43 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Údaje o výsledkoch a hodnotenia a klasifikácie žiakov 2. stupňa 
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Trieda SJL ANJ RUJ NEJ MAT INF THD FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN VYV TSV 

5.A 

I. 1,88 1,69 - - 2,04 1,00 1,12 - - 2,27 1,35 1,92 - 1,08 1,00 

II. 2,19 1,65 - - 1,92 1,12 1,04 - - 1,92 1,62 1,92 - 1,08 1,04 

5.B 

I. 1,73 1,58 - - 2,19 1,08 1,04 - - 2,08 1,31 2,04 - 1,08 1,00 

II. 2,04 1,58 - - 2,15 1,23 1,27 - - 2,08 1,65 2,27 - 1,12 1,08 

5.C 

I. 2,33 1,83 - - 2,33 1,17 1,17 - - 2,08 1,38 2,58 - 1,04 1,00 

II. 2,54 2,04 - - 2,25 1,21 1,17 - - 2,46 1,79 2,71 - 1,17 1,13 

6.A 

I. 1,73 1,69 - - 2,12 1,00 1,12 1,62 - 1,58 1,77 1,77 1,15 1,00 1,00 

II. 1,81 1,69 - - 1,92 1,04 1,15 1,77 - 1,96 1,62 1,69 1,38 1,08 1,08 

6.B 

I. 2,13 1,83 - - 2,21 1,21 1,38 2,17 - 1,92 2,13 2,38 1,08 1,13 1,08 

II. 2,26 2,00 - - 2,22 1,13 1,04 2,13 - 2,22 2,22 2,04 1,17 1,09 1,09 

6.C 

I. 2,13 2,30 - - 2,35 1,00 1,13 1,74 - 2,04 2,13 2,22 1,17 1,04 1,00 

II. 2,17 2,17 - - 2,26 1,00 1,13 2,26 - 2,22 1,91 1,96 1,17 1,13 1,00 

7.A 

I. 1,87 1,43 1,25 1,35 1,70 1,09 1,17 1,65 1,57 1,70 1,61 1,65 1,13 1,00 1,09 

II. 1,91 1,43 1,00 1,71 1,70 1,00 1,00 1,70 1,52 1,74 1,91 1,65 1,04 1,04 1,00 

7.B 

I. 2,41 2,15 1,33 1,88 1,93 1,11 1,41 2,33 2,67 2,44 2,33 2,33 1,41 1,22 1,33 

II. 2,37 2,19 1,05 1,75 1,85 1,04 1,19 2,41 2,33 2,37 2,52 2,41 1,67 1,19 1,19 

7.C 

I. 2,50 2,08 1,38 1,71 2,38 1,46 1,00 2,21 2,42 2,29 2,25 2,25 1,58 1,13 1,05 

II. 2,42 2,29 1,75 2,14 2,50 1,21 1,08 2,58 2,17 2,25 1,75 2,33 1,67 1,13 1,27 

8.A 

I. 1,54 1,54 1,86 1,18 1,50 1,00 1,04 1,63 1,42 2,04 1,46 2,00 1,29 1,21 1,04 

II. 1,24 1,46 1,50 1,09 1,54 1,00 1,04 1,58 1,50 1,67 1,58 1,84 1,21 1,08 1,04 

8.B 

I. 2,32 2,20 1,75 1,80 2,12 1,12 1,16 2,48 2,00 2,28 2,00 2,44 1,48 1,12 1,21 

II. 2,15 2,24 1,41 1,80 2,12 1,00 1,00 2,16 2,28 2,04 2,36 2,46 1,32 1,04 1,16 

8.C 

I. 2,21 2,17 2,00 2,17 2,58 1,21 1,17 2,58 2,29 2,38 2,25 2,58 1,33 1,33 1,00 

II. 2,04 2,29 1,82 1,83 2,50 1,21 1,08 2,42 2,33 2,17 2,38 2,33 2,00 1,38 1,00 

9.A I. 2,00 1,55 1,62 1,62 2,05 1,00 1,00 1,35 1,80 2,25 1,80 1,90 1,20 - 1,10 
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II. 1,95 1,50 1,71 1,77 2,05 1,00 1,00 1,75 1,95 1,90 1,60 2,10 1,35 - 1,10 

9.B 

I. 2,17 1,96 1,88 1,69 2,29 1,08 1,00 1,46 1,96 2,25 1,71 1,92 1,04 - 1,00 

II. 2,25 2,08 1,50 2,13 2,08 1,08 1,00 1,75 2,13 1,96 2,04 2,17 1,17 - 1,00 

9.C 

I. 1,81 1,43 1,43 2,00 2,05 1,05 1,00 1,43 1,76 1,90 1,76 1,86 1,10 - 1,05 

II. 1,95 1,67 1,86 2,00 2,05 1,00 1,00 1,95 2,24 2,10 2,24 1,90 1,00 - 1,10 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01  Stará Turá , školský rok 2018/2019 

 

 

Ročník Triedy Variant 

1. 1. A, B, C, D ISCD - 1 

2. 2. A, C ISCD – 1 

3. 3. A, C, D, E ISCD - 1  

4. 4. A, B, C, D, E ISCD- 1 

5. 5. A, B, C ISCD - 2 

6. 6. A, B, C,  ISCD - 2 

7. 7. A, B, C,  ISCD - 2 

8. 8. A, B, C, ISCD - 2 

9. 9. A,  B, C,  ISCD - 2 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01  Stará Turá 

Školský rok 2018/2019 

Zamestnanci školy 

Pracovné zaradenie Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí 

zamestnanci 

riaditeľka školy 1  

zástupkyne riaditeľky školy 1 /1. stupeň, 1/ 2. stupeň  

výchovná poradkyňa 1  

1. stupeň 21  

Asistenti učiteľa MŠ SR 3  

2. stupeň  27  

ŠKD 8  

MD + RP 3 1 
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administratíva  4 

Vedúca školskej jedálne  1 

kuchárky  9 

špeciálny  pedagóg 2  

školský psychológ 2  

upratovačky +školníci  12 

Spolu zamestnancov / 97 70 27 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci - interní + externí 70 

Nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci/študujúci 0 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Školský rok 2018/2019 

Predmetové olympiády a postupové súťaže: 

1.Stupeň – vyhodnotenie súťaží 

  Úroveň všeobecných vedomostí, ale zároveň aj schopnosť čítania s porozumením preveruje 

súťaž VŠETKOVEDKO, do ktorej sa zapojili žiaci 2.- 4. ročníka. Druhákov sa zúčastnilo 

13. 5 žiakov získalo titul Všetkovedko a najúspešnejšia bola Ema Klačková /2.A/, ktorá sa 
umiestnila v rámci Slovenska na 9. mieste a získala titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY.  

Výsledky žiakov 3. a 4. ročníka: 

3.ročník - zúčastnených 14  žiakov 

Julianna Volárová        - 153 bodov- 34. miesto v SR- titul Všetkovedko 

Radúz Gajdošík         -  149 bodov- 38. miesto v SR- titul Všetkovedko  

Natália Chochrunová 

Jakub Kulíšek             - 126 bodov- 61. miesto v SR- titul Všetkovedko 

Oskar Šumichrast 

4. ročník- zúčastnených 19 žiakov 

Marek Gajdošík   -161 bodov- 33. miesto v SR- titul Všetkovedko 

Andrej Černý 

Alex Sadloň          - 154 bodov- 40. miesto v SR- titul Všetkovedko 

Filip Černý            - 148 bodov- 46. miesto v SR- titul Všetkovedko 

 

Školské kolo v prednese poézie  a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorého sa zúčastnilo 

19 žiakov 2. – 4. ročníka. Druhákov sa zapojilo 5, z toho 2 žiačky boli úspešné: Ema 

Klačková /2.A/ - 2. miesto a Alexandra Volárová /2.A/ - 3. miesto.  

 

YPSILON – SLOVINA JE HRA, ktorej cieľom má byť popularizovanie SJL ako 

vyučovacieho predmetu, rozvíjať žiacku originalitu, tvorivosť, aktívne myslenie a flexibilitu 

žiakov. Súťaže sa zúčastnili 2 prváci: Sára Hankócyová a Matej Šišovský z 1.A, ktorí 

dosiahli 100% úspešnosť. Z 2. ročníka sa zapojilo 7 žiakov. Najúspešnejšia bola Kristína 

Poláková z 2.B, ktorá sa umiestnila na 3. mieste v rámci celého Slovenska. 
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Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete 

Slovenský jazyk a literatúra. V školskom roku 2018/2019 sa zapojilo do súťaže 26 žiakov 

1.stupňa. Najšikovnejší žiaci boli prváci a druháci (na treťom mieste v rámci Slovenska sa 
umiestnila Kristína Poláková z 2.B triedy), no nedali sa zahanbiť ani tretiaci a štvrtáci. 

Najúspešnejší v 3. ročníku bol  Šimon Ondrejka z 3.A triedy a v 4. Ročníku: 

 Tomáš Adamkovič, Tereza Fecková, Vanesa Koščová a Nina Podhradská. 

Do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN 2019 sa zapojilo v tomto školskom 

roku 27 prvákov a 21 druhákov. Najúspešnejšími riešiteľmi našej školy bolo 10 žiakov 1. 

ročníka, ktorí dosiahli 100 % úspešnosť a získali titul Šampión školy:  Juraj Benian, Sára 

Hankócyová, Dominik Danko, Lucia Hornáčková, Matej Šišovský, Filip Vojtek z 1.A, 

Nikola Antalová z 1.B, Aneta Maláriková, Jakub Saukulič z 1.C a Patrik Bielčik z 1.D. 

Najúspešnejšími riešiteľmi 2. ročníka boli : Timotej Michalec, Filip Eisele z 2.A 

a Kristína Poláková z 2.B. 

Matematická  súťaž MAKSÍK 

            1. Kristína Poláková, 2.B                                       111 bodov 

            2.Timotej Michalec, Tomáš Málek, 2.A                108 bodov 

            3. Adam Vaško, Oliver Pecho, 2.A                        105 bodov 

            4. Alexandra Volárová, Kristína Juríková, 2.A        99 bodov 

            5. Michaela Stískalová, Ema Klačková, 2.A            96 bodov 

            6. Alžbeta Šípošová, 2.B                                          95 bodov 

            7. Matúš Dinga, Samuel Horník, 2.A                       87 bodov 

S cieľom spoznávania a zachovávania kultúrnych hodnôt nášho regiónu a rozvíjania hudobno-

estetických schopností žiakov  sa uskutočnil 4. ročník školskej  súťaže v speve ľudových 

piesní STAROTURIANSKY SLÁVIK. V 1. kategórii súťažilo 11 žiakov, ocenení boli 4 

žiaci: Jakub Saukulič /1.C/,  Júlia Lisá /2.B/, Barbora Železníková /2.A/, Michaela 
Schindlerová /2.B/ 

 

Žiaci 4.B triedy sa zúčastnili literárnej súťaže Báseň 2018, organizovanej časopisom Maxík.  

2.miesto v kategórii 3.- 4.ročníkov získal Martin Malárik s básňou Písmeno. 

okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko v prednese povesti, Timea Tomášková (3.E), 
obsadila 2. miesto.. 

školské kolo umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  

V oboch kategóriách súťažili žiaci 2.-4.ročníka. 

 

Ocenení v kategórii 

POÉZIA:                                                                           PRÓZA:                            

1.miesto -Nina Podhradská                          1.miesto -Karolína Pastuchová 

2.miesto -Radúz Gajdošík                               2.miesto -Ema Klačková 

3.miesto -Alexandra Volárová                         3.miesto -Alexandra Čierniková 

obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín s regionálnym 

názvom Podjavorinskej Bzince: Nina Podhradská, 4.C - 2.miesto s postupom, poézia, 

1.kategória. Andrea Šimončičová,  mala automatický postup z minulého šk.roka (mala 
umiestnenie v krajskom kole) v 1.kategórii v prednese poézie.   
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S cieľom rozvoja hudobno-estetických schopností žiakov a zachovávania kultúrnych 

hodnôt nášho regiónu sme usporiadali aj tento školský rok spevácku súťaž 

STAROTURIANSKY ŠKOVRÁNOK. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, kategória č.1 - 1. 

a 2. ročník, kategória č. 2 – 3. a 4. ročník.  Spolu, v oboch kategóriách, spievalo 36 

súťažiacich. 

 1.miesto- Gabika Harušťáková 4.D 

 2.miesto- Alexandra Čierniková 3.A 

                 Terézia Fecková 4.C 

 3.miesto- Aneta Dršková 4.C 

Cenu poroty v tejto kategórii získal Martin Klimo 4.E. 

Školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda 

Najúspešnejší riešitelia – tretiaci sú:  

               1. Julianna Volárová, 3.A 

               2. Matej Stuchlý, 3.A 

               3. Magdaléna Matejáková, 3.D 
 Najúspešnejší riešitelia - štvrtáci sú: 

               Nina Gregorová, 4.E  

               Marek Gajdošík, 4. B   

               Daniel Kadlec,   4.A  

               Tomáš Adamkovič, 4.B  

               Andrej Černý, 4.D  

 Okresné kolo matematickej súťaže- Pytagoriáda.   Úspešní riešitelia sú: 

3.ročník 

5. miesto- Matejáková Magdaléna, 3.D  

4.ročník 

3. a 4. miesto- / s rovnakým počtom bodov/  

                 Gajdošík Marek, 4.B 

                 Adamkovič Tomáš Dominik, 4.C 

15. miesto- Kadlec Daniel, 4.A 

Internetová súťaže iBobor.  

Výsledky-kategória Drobec- 3. ročník ZŠ 

V kategórii Drobci získala diplom Julianna Volárová z 3.A -  56 bodov, 96.percentil a 
Magdaléna Matejáková z 3.D- 48 bodov, 94.percentil. 

Kategória Bobrík - 4. ročník ZŠ 

Marek Gajdošík zo 4.B - 88 bodov, 96. percentil , Andrej Černý zo 4.D - 84 bodov, 93. 

percentil, Tomáš Adamkovič zo 4.C - 76 bodov, 87. percentil, Ninka Skaličanová zo 4.B - 

72 bodov, 82. percentil, Filip Černý zo 4.E - 69 bodov, 78. percentil, Oliver Báleš zo 4.C - 

64 bodov, 74. percentil. Percentil- počet bodov, číslo.percentil /udáva koľko detí riešilo test 
horšie, ako porovnávané dieťa/ 

Matematická súťaž Maksík 12 žiakov - druhákov a 13 žiakov - štvrtákov. Pracovali 

prevažne v dvojiciach, no darilo sa najviac jednotlivcom. Najlepší štvrták bol Marek 

Gajdošík zo 4.B. Počítali v 5 súťažných kolách počas celého školského roka. 
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Vyhodnotenie 4. ročník 

1. Marek Gajdošík, 4.B                                      98 bodov 

2. Laura Pribišová, Sabina Zigová, 4.B                92 bodov 

3. Alex Sadloň, Juraj Čečot, 4.B                          91 bodov 

4. Vanesa Ostrovská, Nina Skaličanová, 4.B         90 bodov 

5. Tomáš Adamkovič, Nina Podhradská, 4.C         88 bodov 

6. Katarína Otiepková, Hana Horáková, 4.B          84 bodov 

7. Dominika Hankócyová, Viktória Horková, 4.B    78 bodov 

 

Do medzinárodnej súťaže Matematický klokan  sa zapojilo na 1.stupni 86 žiakov: z toho 27 
prvákov, 21 druhákov, 19 tretiakov a 19 štvrtákov.  

Medzi najúspešných riešiteľov sa v 3. a 4. ročníku dostali :  

3. ročník: 

1. miesto: Leonard Daniel Potfaj-3.A 

2. miesto: Julianna Volárová-3.A 

3. miesto: Oskar Šumichrast-3.A 

4. ročník: 

1. miesto: Marek Gajdošík- 4.B 

2. miesto: Vanesa Szekfuová -4.A 

3. miesto: Tomáš Adamkovič-4.C    

Tvorba  plagátov na tému „Chutné maľovanie“, v triedach sa rozprávali o úlohe potravín 

pri ochrane zdravia a zdravého životného štýlu. Všetci žiaci sa zapojili k vyhláseným témam 
súťaže svojou výtvarnou prácou vytvorenou akoukoľvek výtvarnou technikou. 

  

1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky - Samuel Kucharovič 4. D 

2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov - Michaela Schindlerová 2. B 

3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek - Sára Benianová 1. B 

4. téma: Cukry, tuky, soľ -  Adriana Durcová 4. A 

 

Aktivity na rozvoj telesnej zdatnosti žiakov 

turnaj  vo vybíjanej 

3. ročník:   

1. miesto – 3.A 
2. miesto – 3.C 

3. miesto – 3.D 
4. miesto – 3.E 

4. ročník: 

1. miesto – 4.C 

2. miesto – 4. E 

3. miesto -  4. A 

4. miesto – 4. D 

20.6.2019  v športovom areáli pri ZŠ na Hurbanovej ulici p. uč. Vrkočová s pomocou ďalších 

učiteľov telesnej výchovy usporiadali atletickú súťaž žiakov 2., 3. a 4. ročníka „Atlét školy“. 
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Žiaci súťažili  v 4 disciplínach: skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, beh na 50 metrov 

a vytrvalostný beh na 300 metrov. Najúspešnejšia bola 2.B trieda, ktorá získala víťazný 

putovný pohár.      

 

Výsledky súťaží 2. Stupeň 

SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY 

Dejepisná olympiáda: SK DO pre 11. ročník DO v školskom roku 2018/19 vybrala tému  

Územie Slovenska v prvých storočiach nášho letopočtu (Slovensko v rímskej dobe, v období 

sťahovania národov, príchodu Slovanov až po vznik Veľkej Moravy = obdobie rokov 1 - 833) 

pre kategórie E, F a tému Československo v rokoch 1968 až 1989 (obrodný proces v roku 

1968, obdobie normalizácie v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, „nežná revolúcia“ v 

roku 1989 a jej bezprostredné dôsledky až do zvolenia Václava Havla za prezidenta) pre 
kategórie C, D. 

Kategória C: Maximilián Végh 9.A – 69 b. – 8. miesto – úspešný riešiteľ 

Matúš Kriško 9.A – 39. b. – 16. miesto  

Kategória D: Tomáš Vandlík 8.B – 34 b. – 12. miesto.  

 Kategória E: Tomáš Bača 7.C – 59 b. – 10. miesto. 

Kategória F:  Anna Mária Redajová 6.A – 68 b. – 5. miesto – úspešný riešiteľ 

Šaliansky Maťko -   okresné kolo 

Našu ZŠ sa tejto súťaži reprezentovali 3 žiaci - Samuel Halienka, 6.A, Jiří Synek, 5.B , 

Timea   Tomášková, 3.E. získala v tomto okresnom kole 2.miesto. 

Obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín s regionálnym 
názvom Podjavorinskej Bzince.   

Karolína Majtánová, 5.A - 1.miesto, poézia, 2.kategória 

Rebecca Jašáková, 6.A - 1.miesto, próza, 2.kategória 

Lea Medňanská, 7.A - 1.miesto, poézia, 3.kategória 

 Sophia Scharbertová, 8.B - 1.miesto, próza, 3.kategória 

 

Okresné kolo súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín s lokálnym názvom 

Podjavorinskej Bzince. 

Lea Medňanská a Sophia Scharbertová 2. miesto s postupom, 

 Rebecca Jašáková 1. miesto, 

 Karolína Majtánová 3. miesto. 

 

Krajské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín - Podjavorinskej 

Bzince. Našu školu reprezentovali 3 žiačky, Je veľkým úspechom dostať sa na krajské kolo - 

medzi víťazov škôl z celého Trenčianskeho kraja. Dve naše žiačky však zabodovali i v tomto 

kole a svojím pútavým vystúpením očarili porotu - Rebecca Jašáková získala 3. miesto a 

Lea Medňanská 2. miesto s odporúčaním do celoslovenského kola. 

 
Súťaž ESEJ 2019  - okresná – v NMnV medzi 5 najlepšími prácami boli ocenené eseje 

Terézie Schindlerovej (8.A) a Anety Ivanovej (8.A), ktorej práca bola označená za „unikát“. 

Rétorická Lubina 

1. miesto – Rebecca Jašáková – 1.kat. 
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1.miesto  Aneta Ivanová - 2.kat. 

Obidve postúpili do krajského kola, 3.5.2019 - Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec 

Rebecca Jašáková – cena primátorky mesta Uhrovec 

Matematická olympiáda okresné kolo 

Klára Hudečková( 5. A ) 6. miesto 

Matúš Kýška         ( 5. B ) 

Simona Biesová    ( 5. A ) 

Svetlana Idesová  ( 5. A ) 

Adrián Hruša       ( 6. B ) 

Terézia Gulánová  ( 6. A ) 

Marek Hluchý        ( 7. C ) 3. miesto 

Fyzikálna olympiáda okresné kolo 

Simona Makarová ( 9. C )  

Pytagoriáda okresné kolo 

P5  Ondrej Kovačovic ( 5. B ) 1. miesto 

Alex Fajnor  ( 5. A )  

 Martin Miklovič  ( 5. A )  

P6  Alexandra Molcová ( 6. A )  

P7  Marek Hluchý  ( 7. C ) 1. miesto  

Nino Kontina  ( 7. A ) 2. miesto  

Michaela Idesová ( 7. A ) 9. miesto 

Jakub Gergely    ( 7. A ) 12. miesto 

Tereza Gregorová  ( 7. A ) 

Kristína Natália Kaňová ( 7. B ) 

P8   Lukáš Fialka ( 8. A )  7. miesto 

Lenka Polláková( 8. B ) 12. miesto 

Aneta Ivanová ( 8. A ) 

Samuel Báleš ( 8. A ) 

 Školské kolo  ANJ    

kategória 1A  - 12 žiakov  

1. miesto  Martina Stupavská  7.A     

2. miesto Marek Hluchý  7.C    

3. miesto Jakub Gergely  7. A    

kategória 1B – 6 žiakov  

1. miesto  Terézia Schindlerová  8. A     

2. miesto Katarína Pernišová 9. A    

3. miesto Ivanová Aneta  8. A    

 

Okresné kolo ANJ  - usporiadané v priestoroch našej školy ZŠ, ul. Hurbanova, Stará Turá 

 účasť: 19 žiakov z 11 škôl okresu Nové Mesto n/V 

 Terézia Schindlerová  - 1. miesto – kategória 1B, žiačka  8. A  
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  Krajské kolo ANJ - 13. 02. 2019, Dubnica nad Váhom 

 Terézia Schindlerová – 4. miesto – kategória 1B, p. uč Haverová  

Medzinárodná jazyková súťaž z ANJ pre žiakov základných škôl - „English Star“  

Účasť 59 žiakov z našej školy (5. – 9. ročník) 

5. ročník – 22 žiakov 

6. ročník – 14 žiakov 

7. ročník – 5 žiakov 

8. ročník – 11 žiakov 

9. ročník – 7 žiakov 

Žiaci, ktorí dosiahli v testovaní 80 % získali certifikát so zlatou medailou – spolu 41 

žiakov.   Z týchto ocenených 3 žiaci urobili testy  na 100%: 

Pernišová Katarína – 9. A (špeciálna výhra – reproduktor SONY) 

Počarovská Kristína – 8. A 

Martin Hornáček – 8.C  

  

Mladý mechanik:  

Alex Michalčík 8. A, Slavoj Beliš 8. B a Tomáš Vandlík 8. B získali  3. miesto.  

 

Okresné kolo Technickej olympiády  

František Benian a Simona Makarová získali 2. miesto (kategória A) 

Roman Galbavý sa rovnako umiestnil na krásnom 2. mieste (kategória B) 

 

Internetová súťaž IBobor november 2018 

Bobríci: najúspešnejší žiak sa stal Ondrej Kovačovic z 5. B s počtom 96 bodov 100 % 

Benjamíni: najúspešnejší žiak sa stal  Marek Hluchý  zo 7. C s počtom 80 bodov  100 % 

Kadeti : najúspešnejší žiak sa stal Lukáš Fialka z 8. A s počtom 80 bodov 100 % 

Výsledky geografickej olympiády – okresné kolo  

Kategória G -5.ročník    - 

Matúš Kýška  5.B  1. miesto  

Matúš Barto  5.A  5. Miesto 

Jakub Barto  5.A     6. Miesto 

Ondrej Kovačovic  5.B   12. miesto  

Kategória F -6.- 7.ročník     

Adam Bielčik   7. A     1. miesto -    

Branislav Gajdoš  7. B      2. miesto  

Michaela Idesová    7.A     4. miesto   

Boris Barančin      7.A     5. miesto  

Kategória E- 8.-9. ročník     

Patrik Vávra   8.B   2. miesto   

Marián Chudík  8.A 3.miesto  

Timotej Stuchlý 8.A 5. miesto  
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  Do krajského kola GO, ktoré sa uskutočnilo   11.4.2019 v Novom Meste nad Váhom  
postúpili žiaci, ktorí obsadili 1. , 2. a 3. miesto , okrem žiakov 5. ročníka  

Výsledky krajského kola 

Patrik Vávra 8.A    úspešný riešiteľ   

Biologická olympiáda - Okresné kolo kat.C  (8.-9.roč.) 

Zuzana Naďová        9. A    1. miesto 

Viktória Kubinová    9.A   2.miesto 

Natália Kontinová     8.C   4. miesto  

Petra Bačová            8. C   5. miesto  

Okresné kolo  kat. D (6.-7. roč.)  

Tereza Gregorová             7.A       4. miesto 

Boris Barančin                   7.A        6. miesto 

 

Okresné kolo  kat. D (6.-7. roč.)   

Tereza Gregorová       7.A       4. miesto 

Boris Barančin       7.A        6. miesto 

 

Krajské kolo kat. C 

 Zuzana Naďová      9.A     úspešná riešiteľka  

 Viktória Kubinová    9.A     úspešná riešiteľka 

 

Chemická olympiáda, Okresné kolo kat. D 

Viktória Kubinová     9.A       úspešná riešiteľka 

Simona Makarová      9.C       úspešná riešiteľka 

Marián Chudík           8.A       úspešný riešiteľ 

 Samuel Báleš            8.A       úspešný riešiteľ 

 

Mladý záhradkár  - okresné kolo  

1. kategória :      Karolína Kondlová    6. A    3. miesto 

2. kategória :      Zaira Gergelyová     8. A      2.miesto 

                           Samuel Báleš          8.A   3. miesto 

Súťaž Mladý zdravotník 

Súťaže sa zúčastnili žiaci N.Kontinová,P.Bačová,S.Makarová,V.Kubinová ,D. Tavaliová.  

 

 

Športové súťaže 

Okresné kolo v cezpoľnom behu v Novom Meste nad Váhom - zúčastnilo sa 1 družstvo 
dievčat a 1 družstvo chlapcov.  

Umiestnenie : dievčatá – 5. miesto , chlapci – 4. miesto  

 Predkolo futsal Cup žiakov ZŠ, d.n. 1.1.2003 a ml. 

Umiestnenie: 4. miesto 
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Predkolo vo vybíjanej žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ, d.n. 1.9.2008 a ml. 

Umiestnenie: 2. miesto 

Okresné kolo v bedmintone žiačok ZŠ, d.n. 1.1.2003 a ml. 

Umiestnenie: 4. miesto 

Okresné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ, d.n. 1.1.2003 a ml. 

Umiestnenie: 4. miesto 

Okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ, d.n. 1.1.2003 a ml. 

Umiestnenie: 4.-9. miesto 

Okresné kolo vo vybíjanej žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ, d.n. 1.9.2008 a ml. 

Umiestnenie: 3. miesto 

Medzitriedny turnaj vo vybíjanej zmiešaných družstiev v 5. - 7. ročníku 

Umiestnenie: 1. miesto – 5.B, 6.A, 7.B 

  2. miesto – 5.C, 6.B, 7.A 

  3. miesto – 5.A, 6.C, 7.C 

Okresné kolo ZŠ v streľbe zo vzduchovej pušky ml. a star. žiakov ZŠ 

 Umiestnenie: 2. miesto – st. žiak Valér Klimáček, 5. miesto – st. žiak Marián Chudík, 9. 

miesto – st. žiak Aleš Klimáček, 4. miesto – ml. žiak Marcel Žáček, 5. miesto – ml. žiak 

Ľubomír Ostrovský, 6. miesto – ml. žiak Lukáš Klč  

Mikulášska strelecká súťaž žiakov ZŠ. 

 Umiestnenie: 1. miesto – Marián Chudík 

Okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ, d.n. 1.1.2003 a ml. 

 Umiestnenie: 1. miesto 

Okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ, d.n. 1.1.2003 a ml. 

Umiestnenie: 3. miesto 

Regionálne kolo v basketbale žiačok ZŠ, d.n. 1.1.2003 a ml. 

 Umiestnenie: 1. miesto 

 

Lyžiarsky a snowboardový výchovno-výcvikový kurz žiakov 7. ročníka ZŠ. 

Počet: 61 žiakov 

zodpovedal Mgr. P. Michalec 

Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ. 

Umiestnenie: 1. miesto 

Okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ. 

Umiestnenie: 4.miesto 

Krajské kolo ZŠ v streľbe zo vzduchovej pušky. 

Umiestnenie: 4. miesto – ml. žiak Marcel Žáček 

Predkolo florbal žiačok ZŠ, d.n. 1.1.2003 a ml. 

Umiestnenie: 2. miesto 

 Predkolo florbal žiakov ZŠ, d.n. 1.1.2003 a ml. 

Umiestnenie: 1. miesto 

Okresné kolo florbal žiačok ZŠ, d.n. 1.1.2003 a ml. 
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Umiestnenie: 3. miesto 

 Predkolo v malom futbale – Futbal cup žiačok ZŠ 

Umiestnenie: 1. miesto 

Predkolo v malom futbale – Futbal cup žiakov ZŠ 

Umiestnenie: 3. miesto 

10.04. – 11.04.2019 – Školské majstrovstvá Slovenska v basketbale žiačok ZŠ 

Umiestnenie: 4. miesto 

Okresné kolo florbal žiakov ZŠ, d.n. 1.1.2003 a ml. 

Umiestnenie: 3. miesto 

Predkolo vo vybíjanej žiačok ZŠ. 

Umiestnenie: 4.miesto 

 

Okresné kolo v malom futbale – Futbal cup žiačok ZŠ 

Umiestnenie: 2. miesto 

Školské kolo v Slovenskej dáme 

Umiestnenie: 1. miesto – Lukáš Arbecík, 2. miesto – Marcel Žáček, 3. miesto – Samuel 
Súkeník 

Predkolo malý futbal - Školský pohár SFZ ml. žiakov ZŠ 

Umiestnenie: 4. miesto 

Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany 

Umiestnenie: 5. miesto 

Okresné kolo v atletike ZŠ  

Umiestnenie družstiev: 1. miesto – dievčatá, 3. miesto - chlapci 

Umiestnenie jednotlivcov: 2. miesto – Marina Lukáčová – beh 60m 

    2. miesto – Mariana Lukáčová – beh 300m 

    2. miesto – Viktória Kubinová – vrh guľou 

   3. miesto – Viktória Kubinová – beh 300m 

Medzitriedny turnaj vo futbale žiakov 

Umiestnenie: 1. miesto – 5.A, 6.C, 7.C, 8.A, 9.B 

Strelecká súťaž žiakov a dorastencov za účasti Kunovíc. 

Umiestnenie:  ml.ž. 1. miesto – Leo Daniel Potfaj, 2. miesto – Filip Habánek, 3. miesto – 

Šimon Švehla,  st.ž. 2. miesto – Jakub Škandera, 3. miesto – Ľubomír Ostrovský, 7. miesto – 

Lukáš Klč 

Výtvarná súťaž Ruské rozprávky – práce boli odoslané na Ruské veľvyslanectvo, kde sa 

naši žiaci umiestnili na 2. a 3. mieste 

Aktivity školy na verejnosti - školský rok 2018/2019 

 ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA TRIEDY – školský projekt, v rámci ktorého  všetci 

žiaci 1. ročníka vyrobili záložky do knihy, ktoré si následne medzi triedami vymenili.  

 VEĽKÍ ČÍTAJÚ MALÝM – školský celoročný projekt pre žiakov 1. ročníka, v ktorom 

sa žiaci zoznamovali s rôznymi rozprávkami, knihami a ich autormi. V úvode žiakom vo 

všetkých triedach čítali najskôr triedne učiteľky detské knižky podľa ich výberu. Druhé 
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čítanie pre prvákov uskutočnili starší kamaráti, žiaci 5. ročníka, ktorí im predstavili knihu 

Dušana Dušeka Babka na rebríku a írsku rozprávku O červenej sliepočke.  V rámci 

tretieho čítania v Mestskej knižnici K. Royovej sa zoznámili s knihou Jaroslavy 

Blažkovej Ohňostroj pre deduška. V 1.B žiakom čítala aj mama p. I. Ukropcová z knihy 

Ako sa ježko vybral do sveta.  Ďalšie zaujímavé čítanie pre jednotlivé triedy sa 

uskutočnilo v Múzeu sestier Royových. Na výlete do minulosti si žiaci v podaní Mgr. 

Pavla Trúsika vypočuli rozprávku K. Royovej Ako kvapôčka putovala. Žiakom 1.A 

čítala v príjemnom prostredí školskej čitárne mama p. Timková rozprávku O dvanástich 

mesiačikoch. Na posedení v školskom parku si žiaci 1.A vypočuli básničky o liečivých 

rastlinách v podaní bylinkárky p. A. Kopáčovej. 

 

 NÁVŠTEVU KNIŽNICE K. ROYOVEJ uskutočnili  žiaci 1. aj 2. ročníka. Prváci 

v rámci už spomínaného projektu Veľkí čítajú malým a žiaci 2. ročníka  sa zoznámili 

s tvorbou spisovateľky Kristy Bendovej. 

 

 Žiaci 1. a 2. ročníka si pripomenuli SVETOVÝ DEŇ MLIEKA /26.9./. Prváci 

uskutočnili triedne výchovno-vzdelávacie aktivity spojené s ochutnávkou mliečnych 

výrobkov a žiaci 2. ročníka absolvovali exkurziu na Roľníckom družstve v Starej Turej. 

 

 Všetky triedy 1. stupňa sa zapojili do VI. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý 

prebiehal  od 15. do 19. októbra. Na každý deň bola určená jedna téma, v rámci ktorej sa 

žiaci mohli dozvedieť niečo viac o potravinách a zdravej výžive. Deti k tejto téme 

zhotovovali triedne plagáty a jednotlivci sa zapojili do výtvarnej súťaže CHUTNÉ 

MAĽOVANIE. Z každej triedy boli vybrané 3 najlepšie práce, ocenené diplomom 

a chutným jabĺčkom.  

 Na 1. stupni už tradične uskutočňujeme DNI JABLKA, kedy sa nielen rozprávame 

o dôležitosti konzumácie tohto najrozšírenejšieho domáceho ovocia, ale aj stvárňujeme 

túto tému na hodinách výtvarnej výchovy, ochutnávame čerstvé jablká i koláče, ktoré 

pre deti pripravia ochotné mamy. 

 

 Žiaci 1. ročníka v rámci regionálnej výchovy a učiva prvouky o rodine navštívili IZBU 

TRADIČNÉHO BÝVANIA v Dome kultúry Javorina. Zoznámili sa so spôsobom 

života našich rodín v minulosti a porovnávali ho so životom v súčasnosti. 

 

 Všetci žiaci sa zúčastnili na VIANOČNOM KONCERTE NADÁCIE ŽIVOT, 

ktorého scenár pripravila Mgr. Andrea Majtánová a pásmo básní a piesní nacvičila so 

žiakmi 1.B  Mgr. Viera Medňanská.  

   

 Žiaci 2. ročníka si v Dome umenia v Piešťanoch pozreli tanečnú rozprávku 

LUSKÁČIK. 

 

 Všetci žiaci 1. a 2. stupňa absolvovali s cieľom spoznávania tradičnej ľudovej kultúry 

hudobný výchovný koncert, ktorí pripravili dvaja profesionálni hudobníci – členovia 

ľudovej hudby FIDLIKANTI. 

 Všetci žiaci 1. stupňa absolvovali ŠPORTOVÉ AKTIVITY s mestským futbalovým 

klubom na Mestskom štadióne v Starej Turej. 

 V týždni od 23. do 30. 9. 2018 sme sa na 1. a 2. stupni zapojili do EURÓPSKEHO 

TÝŽDŇA ŠPORTU. Pohybové aktivity žiaci uskutočňovali krátkymi cvičeniami na 
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vyučovacích hodinách, ku ktorým boli vyzvaní prostredníctvom školského rozhlasu  a 

spoločným celoškolským cvičením s hudbou na školskom dvore pod vedením Mgr. S. 

Kotrasovej a jej 4. B triedy, na  druhom stupni pod vedením učiteľov TSV.   

 

 Všetky triedy  1. ročníka  v rámci svojich tried podporili športové aktivity a 

zorganizovali KOLOBEŽKOVÚ ŠTAFETU. 

 

 Žiaci 2. ročníka sa zúčastnili ATLETICKEJ OLYMPIÁDY, kde spolu so žiakmi 3. 

a 4. ročníka v mestskom športovom areáli pri ZŠ na Hurbanovej ulici súťažili 

v nasledovných disciplínach: skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, šprint na 50 m 

a vytrvalostný beh na 300 m. Najúspešnejšou triedou, ktorá získala najviac medailí, sa 

stala 2.B trieda. 

 DEŇ ZEME sme si v tomto školskom roku pripomenuli tradičným zberom a triedením 

odpadkov v okolí školy, ale hlavne aktívnou účasťou na podujatí „Lesnícky deň“, ktorý 

pre nás pripravil Lesotur Stará Turá. Žiaci si mohli vyskúšať množstvo zaujímavých 

aktivít z lesnej pedagogiky.  

 Súčasťou podujatia bolo aj vyhlásenie súťaže „Les očami detí“, ktorého víťazom sa za 

svoju kolektívnu výtvarnú prácu stali žiaci 1.A triedy. 

 v priebehu mesiacov marec/apríl sa uskutočnili návštevy a besedy jednotlivých tried 

v mestskej knižnici v DK  Javorina v Starej Turej 

 14.9.2018 žiaci 1. stupňa absolvovali športové dopoludnie s futbalovým klubom na 

štadióne v Starej Turej 

 V dňoch 22.10-26.10.2018 žiaci tretích ročníkov absolvovali Plavecký výcvik na 

plavárni v Starej Turej pod vedením skúsených inštruktorov zo športového klubu 

Penquin z Beckova.  

 V týždni od 15. - 19. 10. 2018 sa naša škola zapojila do súťažno-vzdelávacej aktivity 

„Hovorme o jedle“, ktorú pri príležitosti Svetového dňa potravín pripravila Slovenská 

poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Centrom rozvoja znalostí 

o potravinách. Cieľom bolo podporiť spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní 

žiakov o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného 

štýlu. 

 26.4.2019 sa na 1. a 2. stupni uskutočnil Deň Zeme spojený s aktivitou Lesoturu na 

námestí nazvanou „Lesnícky deň“. Deti plnili rôzne úlohy a okrem toho každá trieda 

vytvorila svoju predstavu na tému „Les očami detí“. Deti kreslili, maľovali, strihali, 

lepili, aj skladali básne a vytvorili spoločne veľmi pekné práce, ktoré boli na námestí 

prezentované. Výhru si odniesla trieda 4.A za najkrajší plagát s lesníckou tematikou. 

Žiaci druhého stupňa mali vedomostné súťaže zamerané ku Dňu ZEME, zbierali 

odpadky a vyčistili okolie školy a mest. športového areálu. 

 Vo piatok 22.6. a v pondelok 24.6.2019 sa uskutočnili na 1. stupni Didaktické hry v 

prírode. Didaktické hry v prírode sa konajú  1- krát v roku v trvaní 4 hodín. Pred 

praktickou časťou DH realizujeme deň prípravy = teoretickú časť DH v rozsahu 2-4 

hodín podľa náročnosti plánovaných činností. 22.6. sa uskutočnila teoretická príprava 

žiakov a 24.6. praktická časť.  V praktickej časti žiaci plnili rôzne úlohy, skladali, triedili, 

ukladali, oboznamovali sa, utvrdzovali si a preverovali si svoje vedomosti v praxi. 

Museli absolvovať niekoľko stanovíšť.  Program: 

       1. Riešenie mimoriadnych udalostí a požiarna ochrana 

       2. Pohyb a pobyt v prírode, topografia 

       3. Zdravotná príprava 

       4. Dopravná výchova 
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        5. Výchova k bezpečnému správaniu 

 24.9. sa žiaci 4. ročníkov zúčastnili vlastivednej exkurzie pod názvom “Mobilné 

planetárium” - rozprávanie o vesmíre. 

 Tr. uč. 3. ročníka spolu s deťmi koncom septembra 2019 absolvovali exkurziu do 

železničného múzea v Starej Turej. 

 

  Žiaci 4. E sa zúčastnili vlastivednej exkurzie štvrtákov k 100. výročiu vzniku Česko-

Slovenska. 
Rok 2018 sa nesie v znamení storočnice od vzniku Československej republiky. Toto 

výročie si štvrtáci pripomenuli exkurziou a položením kytice na Mohyle M.R.Štefánika 

na Bradle v neďalekej obci Brezová pod Bradlom. M.R.Štefánik  bol dôležitým 

iniciátorom udalostí pred 100 rokmi, ale jeho  život sa stal svojou činorodosťou výzvou 

aj pre súčasné generácie.  

 

 30.11.2018 sa zúčastnili tr. uč. spolu so žiakmi 3. ročníkov na výchovno-vzdelávacom 

podujatí: ”Vianoce na Gazdovskom dvore v Turej Lúke”, aby si žiaci pripomenuli 

zvyky a tradície z nášho regiónu. 

  22.2. sa žiaci 3.A a 3.C zúčastnili vlastivednej exkurzie na tému :”História našej 

obce” a navštívili Domov bielych hláv-pamätnú izbu sestier Royových. 

 8.4.-12.4.2019 boli v Škole v prírode v Bojniciach triedy 4.B a 4.C, v termíne 13.5.-

17.5.2019 triedy 4.A, 4.D a 4.E. 

 31.5.2019 - Medzinárodný deň detí - tento školský rok sviatok detí vychádzal na 

sobotu, na 1. stupni ZŠ sme ho oslavovali už v piatok 31.5. Všetky p. učiteľky 1. stupňa 

si pripravili pre deti rôzne aktivity a súťaže na motívy známych rozprávok. Deti putovali 

ríšou rozprávkového sveta, kde stretali rôzne rozprávkové bytosti, plnili úlohy na 

odvahu, rozvážnosť, múdrosť. Zachraňovali , pomáhali, vyslobodzovali rôzne 

rozprávkové postavičky, triafali šiškami, nosili vajíčko, prechádzali v čižmách kocúra 

rozprávkovou krajinou, hádzali zlaté mince do vody, zametali lavičku , skákali v 

mechoch či pomáhali Patovi a Matovi pri upratovaní.  

 Aktívne sme sa venovali rozvoju poznatkov a vedomostí z dopravnej výchovy nielen 

na vyučovacích hodinách v rámci medzipredmetových vzťahov, ale najmä v spolupráci 

s Autoškolou Vrbové.   

 Všetky triedy 1. stupňa sa v dňoch 10.6. až 14.6.2019 zúčastnili výuky priamo na 

dopravnom ihrisku Vrbové – Čerenec, kde  si žiaci vyskúšali teoretické i praktické 

vedomosti a zručnosti. Pod vedením skúsených inštruktorov sa zdokonalili v jazdeckých 

zručnostiach na bicykloch a autíčkach, upevnili si vedomosti o dopravných značkách , 

riešili rôzne dopravné situácie a v neposlednom rade sa naučili, aký má byť správny 

technický stav bicykla a prečo je nevyhnutné nosiť ochrannú prilbu a reflexné prvky na 

oblečení. 

 Z podujatí rozvíjajúcich spoluprácu školy s rodičmi detí  v 3. aj 4. ročníku uskutočnili v 

mesiaci október veľmi pekné akcie. Mesiac október je už tradične v našej škole 

mesiacom spolupráce “Rodičia škole”. 

   DIVADELNÉ PREDSTAVENIA : 
4. 12. 2018  - 5. B, 6.A - Trnava Modrý vták  - Mgr. Durcová, Mgr. Roháčková 

28. 9. 2018 -  7. B,  7.C - Trnava  Malý princ  - Mgr. Durcová, Mgr. Roháčková 

 25. 10. 2018  - 9. A , 9.B, 9.C  - Bratislava Muzikál Rómeo a Júlia – Mgr. Roháčková, 

Mgr. Medňanská, Mgr. Zimová 
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 žiaci 9.ročníka sa zúčastnili celodennej školskej akcie, v ktorej sa spojilo učivo 

dejepisu a slovenského jazyka a literatúry. Návšteva a prehliadka hradu Devín (kde sme 

si  žiaci vypočuli príbeh dejín nášho národa, pripomenuli  si dôležité udalosti 

“osmičkových rokov” a pri pamätníku obetiam totality  si povedali pár slov o našej 

nedávnej minulosti), druhým dôležitým bodom bola návšteva muzikálu Romeo a Júlia v 

divadle Nová scéna. Príbeh milencov z Verony poznáme z pera W.Shakespeara, ako 

muzikál bol tento príbeh spracovaný francúzskym autorom G.Presgurvicom a do 

slovenčiny ho preložil Ľ.Feldek. Nádherný a dojemný príbeh o ľudskej zlobe i láske nás 

všetkých zaujal.  

 

 20.9. 2018 – 8.A, 8.B, 8.C – Bratislava Pozor, dobrý pes!  - Mgr. Malá, Mgr. 

Medňanská 

 13.12.2018 - 6.B, 6.C -Trnava  Čarodejník z krajiny Oz  - Mgr. Roháčková, Mgr. 

Zimová 

 16.4 2019  - 7.A – Bratislava – muzikál  Bad boys, Nová scéna – Mgr. D.Malá 

 EXKURZIE 

17.10.2018 – 8.A, 8.B, 8.C  dejepisná exkurzia -  Po stopách štúrovcov  – Mgr. 

Redajová 

21.11.2018 – 9.A, 9.B, 9.C dejepisná exkurzia – Múzeum holokaustu Sereď – Mgr. 

Redajová, PhDr. Fraštiová 

 Nadácia Život 2018 Dňa 7.12.2019 sa konal už tradičný adventný - vianočný koncert 

Nadácie Život, ktorý každoročne pripravujú učitelia MŠ, ZŠ a ZUŠ v Starej Turej a 

svojimi krásnymi vystúpeniami oči i uši divákov potešia žiaci týchto škôl. Tento rok 

celú dramaturgiu a moderovanie programu pripravili pani učiteľky 1.stupňa našej ZŠ - 

Danka Pribišová a Andrea Majtánová a program moderovali  4 žiaci 2.stupňa - 

členovia divadelného krúžku. V rámci programu vystúpili tiež všetci členovia 

divadelného krúžku na 2.stupmi ZŠ s literárno-dramatickým pásmom o 

predvianočných a vianočných zvykoch, v ktorom sa prelínali scénky približujúce 

ľudové tradície od Ondreja do Vianoc s ľudovými vinšami. Dúfame, že program sa 

všetkým páčil.  

 4.2.2019 - workshop s herečkou Elou Lehotskou (s ktorou sme sa zoznámili minulý 

šk.rok počas účasti na komparze pri nahrávaní študentského filmu Posledný deň). 

Workshop prebiehal  v k.c.TU. od 14.00 do 17.00.  
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 Dňa 21.3.2019 sa žiaci 2. stupňa - členovia divadelného krúžku - zúčastnili 

zaujímavého workshopu v Divadielku Galéria v Novom Meste nad Váhom 

 12.5.2019 – Program ku Dňu matiek, moderovanie, sprevádzanie programom formou 

rozprávky Bambuľkine dobrodružstvá. 

 2.6.2019 – spolupráca s DK Javorina na Ceste rozprávkovým lesom na Dubníku (hrali 

rozprávkové bytosti). 

 23.6.2019 – divadelné predstavenie pre verejnosť – Múr (na motívy knihy Petra Sísa – 

Múr alebo Ako som vyrastal za železnou oponou) . Mali sme veľmi dobrý divácky 

ohlas.  

  trieda 8.A v adventnom čase (začiatok decembra) zapojila do projektu Vianočná 

pošta: pripravili a poslali  niekoľko milých vianočných pozdravov pre seniorov do 

Ružomberka (zariadenie nám bolo pridelené podľa počtu pohľadníc). Zažili si, že je to 

krásny a príjemný pocit, byť užitočný a spraviť niekomu nezištne. Dostali  aj spätnú 

väzbu - pozdravy od “našich” starkých z Ružomberka.  

 Marec – mesiac knihy – čítanie svojich obľúbených kníh – počas tohto mesiaca  na 

hodinách SJL venovali určitú časť hodiny len čítaniu obľúbených kníh žiakov. Žiaci si 

každý deň v tomto mesiaci prinášali do školy svoje obľúbené knihy na čas „spoločného 

čítania“ .  

 Noc s Andersenom – 7.5.2019.Aj v tomto školskom roku  pre žiakov našej školy 

pripravili v spolupráci s Mestskou knižnicou Kristíny Royovej obľúbenú Noc s 

Andersenom. Táto akcia sa každoročne organizuje pri príležitosti Dňa detskej knihy a 

výročia narodenia Hansa CHristiana Andersena, „najväčšieho rozprávkara“. Tento rok 

sme akciu zrealizovali 7. 5. 2019 a pre žiakov sme spolu s pani knihovníčkami 

pripravili večer i celú noc plnú čítania, hrania divadla a tvorivých aktivít 

podporujúcich slovnú zásobu. 

 Vyučovanie s anglickým lektorom – Ray Sikorski (USA lektor, žijúci na 

Slovensku). Spolu sa zúčastnilo 54 žiakov zo 7. – 9. ročníkov,46 žiakov z 5. 

ročníkov, 54 detí 3. – 4. ročníkov. Hodiny s lektorom sú zamerané  na konverzáciu, na 

skupinovú prácu a prácu vo dvojiciach, kde sa žiaci najviac naučia a overia si svoje 

vedomosti z anglického jazyka. 

 

 Európsky Deň cudzích jazykov – 5. 10. 2018. Hoci EÚ Deň CJ sa oficiálne pripomína 

26. 09. - z organizačných dôvodov sme termín presunuli na 5. 10. 2018,  keď tu bol aj 

lektor Ray Sikorski.. Žiaci sa v rámci tohto dňa mohli podieľať na aktivitách v 6 

cudzojazyčných stánkoch v priestoroch školskej jedálne. Učitelia jazykov spolu so 

svojimi žiakmi pripravili úlohy, kvízy, súťaže, ktoré žiaci    plnili v jednotlivých 
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stánkoch. Po vypracovaní úloh sa mohli žiaci v každom stánku „občerstviť“ a ponúknuť 

jedlom typickým pre tú - ktorú krajinu. 

 Anglický stánok 

 Ruský stánok 

 Taliansky stánok 

 Nemecký stánok 

 Francúzsky stánok 

 Slovenský stánok 

 Halloween -  26. 10. 2018  - Vyučujúce ANJ 1. aj  2. stupňa si pripravili aktivity na 

danú tematiku podľa vlastného uváženia v rámci hodín ANJ. Žiaci prišli do školy 

tematicky oblečení – nápaditosť kostýmov na II. stupni vyhodnotili zástupcovia 

školského parlamentu. 

 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku – The Easy English Theatre 

Predstavenie „One Day in London“ / Dom kultúry St. Turá 14. 03. 2019 

 Noc s Andersenom – 07. 05. 2019. Podpora a motivácia žiakov k čítaniu našej 

a cudzojazyčnej literatúry. Mestská knižnica v Starej Turej +  interaktívny večer 

v knižnici. Počet  – 25 žiakov II. st. Hostia: Andrea Sadloňová, Júlia Gavačová –  

téma: „Život v USA.“ 

 Jazykový vzdelávací pobyt v Anglicku, Devon – mesto Barnstaple. 10 žiakov 

z našej školy / 7. – 9. ročník, organizačné zabezpečenie vzdelávacieho pobytu p. uč. 

Haverová –  spolupracuje v rámci organizácie SOL (Sharing One Language 

 Besedy:  Beseda o Rusku, Čas premien, Beseda s lesníkom, Beseda s rybárom  

(25.1.2019 v 5.B,5.C, 5.A , Beseda so včelárom (19.6.2019,6.A,6.B ) 

 - Workshoppowerlove ( 25.4.2019) – výroba peňaženiek z tetrapaku – aktivita ku Dňu 

Zeme pre 6. až 8. ročník v spojení s mestskými aktivitami . 

 -Zbierka ku Dňu narcisov  (11.4.2019 ,6 hliadok našich žiakov , organizovali p. uč. 

Holot., Bielč.,Zim.,)Vyzberali 2340,11 eur. 

     Výtvarné súťaže: Vesmír očami detí, účasť na výtvarnom sympóziu v hoteli Lipa, 

výroba záložiek v rámci spolupráce so Školskou knižnicou, výroba vianočných pohľadníc 

pre organizácie mesta, výtvarná súťaž Naše mesto. 

 Kultúrne programy pri príležitosti mestských vianočných trhov na námestí Starej Turej. 

 Kultúrny program na Deň matiek, ktorý sme v spolupráci so ZUŠ a MŠ pripravili pre 

obyvateľov mesta  

 Vianočné trhy – Členovia divadelného krúžku sa podieľali na kultúrnom programe a pri 

mikulášskom programe pre deti v spolupráci s Domom kultúry Javorina. 

 Svetový deň mlieka v školách – 28. 9. 2018 celý týždeň prebiehali v škole akcie pitia 

mlieka, jedenia mliečnych výrobkov a žiaci 1. a 2. stupňa na hodinách výtvarnej výchovy 

vyrábali nápadité projekty k tejto téme. 

 Každoročne sa podieľame spolu s MsÚ Stará Turá na organizácii nohejbalového turnaja 

dospelých, ktorý sa koná v telocvični ZŠ na Hurbanovej ulici, kde sa zúčastňujú i 

zamestnanci školy. 

 Zamestnanci školy sa pravidelne zúčastňujú a tiež organizujú volejbalový turnaj 

zamestnancov škôl nášho regiónu. 

 Pravidelne prispievame článkami o dianí v škole do mestského časopisu Staroturiansky 

spravodajca. 
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 Oslavu MDD – oslavovali aktivitami, ktoré pre nich pripravilo mesto Stará Turá 

(záchranárske zložky  MV SR)  a na 2. stupni bol Športový deň, ktorý zorganizoval 

Mestský detský parlament. Akcia mala veľký úspech, deti boli odmenené sladkosťami 

a malými cenami.  

 Milan Rastislav Štefánik – školská aktivita počas celého školského roku  pre 2. stupeň, 

projekty k životu a prínosu pre Slovensko, zaujímavosti o diele a poslaní M.R. Štefánika. 

 Deň Zeme - V rámci aktivít konaných pri príležitosti dňa Zeme sa naši žiaci zúčastnili 

čistenia nášho mesta a prispeli k jeho skrášleniu. V  aktuálnej súťaži s tematikou Dňa 

Zeme riešili žiaci testy a upravovali triedy. Súťaž bola vyhodnotená a víťazné triedy 

odmenené.  Do tejto akcie sa pravidelne zapájajú všetci žiaci školy. Zvyčajne plníme 

úlohy  zamerané na ochranu prírody a environmentálnu tematiku. Tento rok sme sa 

rozhodli, že si aspoň podľa svojich síl vyčistíme svoje mesto a hlavne okolie našej školy. 

Zbierali sme s deťmi odpadky v areáli školy, ihriska.  

 Deň modrého motýľa – je ďalšia charitatívna akcia, ktorej sme sa zúčastnili. Vybrané 

deti našej školy obdarúvali obyvateľov mesta modrým motýľom a tiež prijímali finančné 

dary pre ľudí postihnutých svalovou dystrofiou. Myslíme si, že takéto aktivity 

vychovávajú deti k empatii s tými, ktorí potrebujú pomoc a sú dôležitou súčasťou citovej 

výchovy. 

 Gardénia Nitra – účasť na medzinárodnej výstave venovanej životnému prostrediu a 

ochrane prírody. 

 Návšteva divadelných predstavení v Bratislave, Nitre, Trnave 

 Stredoškolák – akcia prezentácia stredných škôl pre žiakov 9. ročníka základných škôl 

spojená so súťažami 

 Mesiac úcty  k starším – návšteva Domu dôchodcov, zhotovenie pozdravov pre 

dôchodcov, nácvik krátkeho programu  pre bývalých učiteľov našej školy, príprava 

darčekov pre dôchodcov mesta. 

 Deň jablka -  ochutnávka a prednáška  o pestovaní a odrodách jabĺk v Bielych 

Karpatoch pre žiakov 5. ročníka a akcie celého 1. stupňa k výchove k zdravej 

životospráve. 

  Akcia Rodičia deťom -  návšteva rôznych inštitúcií v meste, výrobných podnikov, 

akcie  rodičia deťom. 

 Ľudové kultúrne vystúpenie na mestskom jarmoku 

 Vystúpenie pre Materskú školu –Program pre predškolákov 

 

ZBEROVÁ ČINNOSŤ 

      

V tomto školskom roku sa uskutočnil zber šípok,  jesenný a jarný zber papiera.  

Umiestnenie v zbere šípok: 

Triedy:                                                             Jednotlivci (1. a 2. roč.) 

1. miesto:  1.C      29,89 kg                             1. miesto: Tomáš Malek            8,10 kg   2.A 

2. miesto:  2.B      28,90 kg                             2. miesto: Dominika Vydarená  6,70kg    2.A 

3. miesto:  4.B      24,30 kg                             3. miesto: Alexander Petrovič    6    kg    1.C 

 

Umiestnenie v zbere papiera: 

Triedy:                              Jednotlivci (1.a 2. roč.) 

1. miesto:  4.B       4765  kg      1. miesto:  Matej Petre                788   kg         2.C 

2. miesto:  3.A       3153  kg       2. miesto:  Viktória Valentová     614   kg         2.C 
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3. miesto:  2.C       2505,5 kg                           3. miesto:  Stella Volárová          383   kg         
1.B  
 

Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení 

Plnenie rozpočtu školy k 31.12.2017 

Rozpočet školy:  ŠKD ŠJ 

Dotácia – OK 199 100 86 434 112 666 

Dotácie – PK     1 201 851 

 

kapitálové príjmy      53 000 

vlastné príjmy     280 925 

mimoriadne príjmy – 
účelovo viazané 

    111 409 

Spolu 1 805 526 

  

Výdavky školy:  

bežné  OK ŠKD + ŠJ      199 100 86 434 112 666 

bežné OK vlastných   240 166 

 

kapitálové výdavky       53  000 

spolu OK 492 266  

bežné PK   1 201 851  

Účelovo viazané   111 409 

Spolu PK   1 313 260 

Spolu PK + OK   1 805 526 

% plnenia 100 

  

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá 
Školský rok 2017/2018 

1.Názov projektu: Infovek 1  

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počítačovú gramotnosť našich žiakov. Naša škola má 5 

tried IKT. Základom vybavenia týchto tried je počítačová technika z projektu Infovek, ďalej 

sme získali počítače od rady rodičov, sponzorov, telekomunikácií i rozpočtu školy, Ministerstva 

školstva. V blízkej budúcnosti budeme musieť počítačové vybavenie zmodernizovať aj na 

prvom stupni.  Výučba IKT bola i v tomto roku súčasťou vyučovacieho procesu a medzi žiakmi 

obľúbená. Od  roku 2018  pokračujeme v projekte Infovek 2 

2/ Projekt Nadácie Volkswagen -  „Mikrosvet v makrosvete“ 

Projekt zameraný na spoznávanie mikrosveta v makrosvete na predmetoch biológia, geografia, 

chémia a fyzika. Vďaka projektu môžu žiaci našej školy objavovať zázraky prírody, získavať 

vedomosti a prax reálnymi meraniami, či analýzou. Prezentáciou zistení, ruka v ruke so 

zavedením najmodernejších foriem a metód vyučovania, žiaci sú aktívne zapojení do 
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osvojovania preberaného učiva využívaním interaktívnej tabule, vizualizéra a digitálneho 

mikroskopu s kamerou. Nadácia Volkswagen podporila projekt sumou 2000 eur, zvyšná suma 

bola čerpaná z prostriedkov rodičovského združenia. V projekte škola  stále pokračuje, 

metodicky  sa vytvárajú nové  metódy vo výučbe prírodovedných predmetov. 

3/ Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice 

V mesiaci október sa štvrtáci zapojili do 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do 

knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame, ktorý bol vyhlásený Slovenskou pedagogickou 

knižnicou. Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami 

a zároveň podpora rozvoja čítania formou výroby a výmeny záložky s partnerskou školou. 

Každú záložku si žiak doplnil o sprievodnú správu, odkaz, želanie pre budúceho kamaráta. 

Snažíme  sa dopĺňať knižničný fond  od sponzorov a vlastných prijmov,  

4/ Medzinárodný deň školských knižníc 

 Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka 

Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. 

Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou 

myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a 

poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. 

  V našej škole sa konala akcia "Prečítajme si rozprávku" dňa 24. októbra 2017, 

presne o 9,00 hod. sme si na všetkých hodinách čítali rozprávky. Starší žiaci mladším, 

deti dospelým, skrátka všetci sme si pripomenuli, aké je dôležité čítanie. 

5/ Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania  -      

  Zmodernizovanie ŠJ nákup moderných gastro - zariadení, elektronizácia systému 

stravovania  žiakov a zamestnancov. 

6/ ZŠ -  ODBORNE  - Naša škola je od školského roka 2013/2014 zapojená do projektu ZŠ 

odborne, ktorého cieľom je podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné 

vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj 

pracovných zručností a práca s talentami.  V rámci akcie Škola rodičom sa uskutočňujú  

prezentácie odborných učební, ktoré máme vďaka projektu ZŠ odborne a aj rodičia 

mohli vidieť, ako využívame na vyučovaní nové učebne Fyziky, Chémie a Techniky. 

Škola v projekte pokračuje a zapája sa do duálneho vzdelávania, ktoré koordinuje výchovný 

poradca v spolupráci so ŠIOV Bratislava. 

 7/ Projekt Zelená oáza v škole „Aj v škole môže byť zelená oáza“ Nadačného fondu Tesco 

pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis. Oba projekty pre školu vypracovala RNDr. Marianna 

Lukáčová. Projekty boli úspešné a škola tak získala maximálne možné finančné prostriedky – 

z nadácie Volkswagen Slovensko 2000 eur a z Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá 4000 

eur. Zvyšná suma potrebná na uskutočnenie projektov bola čerpaná z prostriedkov 

rodičovského združenia. V areáli školy sa s finančnou pomocou z projektu Nadačného fondu 

Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis revitalizuje školské prostredie. Zo získaných financií 
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vysádzame dreviny a kvety, žiaci vyrobia búdky pre vtákov a úkryty pre hmyz. Dlhé 

nevyužívané betónové schody budú pokryté doskami a budú slúžiť i ako prírodná učebňa. 

Súčasťou projektu je i úprava a rozmiestnenie separačných nádob v priestoroch školy na 

druhom stupni. Naše deti tak budú pokračovať v návykoch z prvého stupňa – separovanie 

odpadu - ochrana životného prostredia, prostredia okolo nás. Projektom chceme rozšíriť 

znalosti a kompetencie žiakov  školy v oblasti enviromentálnej výchovy, ako aj prehĺbiť 

praktické zručnosti prostredníctvom vlastnej činnosti žiakov zamerané na zveľadenie areálu 

školy a následnou starostlivosťou oň.  Projekt Zelená oáza v škole - ideálne miesto pre učenie 

i oddych, kladie dôraz na vytvorenie prírodného prostredia v bezprostrednej blízkosti žiakov 

ale i širokej verejnosti, ktorá využíva interiér i exteriér školy a chce tak zvýšiť záujem o životné 

prostredie. Projekt stále pokračuje a počas celého roka  ho upravujeme  a dopĺňame novými 

rastlinami  a skrášľovaním exterieru  i interieru školy . 

8/ Hodina deťom 

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a 

celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Hodina 

deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na 

celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a 

chcú poskytnúť. Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá ako symbol spájania sa v 

prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 17 rokov a vytvára 

stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. 

Hodina deťom podporuje 4 oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi 

1.   Dieťa a jeho radosti - Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty   k sebe aj 

iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na 

svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.  

2.   Dieťa a jeho starosti - Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď 

zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké 

životné situácie, v ktorých sa ocitnú; projekty pomáhajúce deťom so zdravotným 

znevýhodnením, dlhodobo hospitalizovaným a so špeciálnymi potrebami.  

3.   Dieťa a jeho škola - Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj 

životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na 

vysoko efektívne učenie. 

4.   Dieťa a jeho komunita - Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre 

deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a 

tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.  
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 9/ Overovanie drevených 3D puzzlí vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Naša škola sa v tomto roku zapojila do projektu spoločnosti ASIT - Overovanie drevených 3D 

puzzlí vo výchovno-vzdelávacom procese. Vďaka tomuto projektu sme pre školu získali 6 

kusov drevených 3D puzzlí. Práce s drevenou 3D puzzle stavebnicou sa zúčastňujú žiaci 5 

– 7. ročníka. Mladší žiaci mali možnosť vyskúšať skladanie mravca, myši a auta. Tí starší sa 

potrápia pri skladaní robotických pravekých tvorov ako mamut, triceratops a T-rex. 

10/ Deň narcisov -  verejná zbierka  na pomoc ľuďom  a deťom  s vážnym ochorením. 

11/ English One – projekt z ANJ, vďaka nemu sme získali pomôcky pre žiakov a učiteľov 

ANJ 

12/ Pohni kostrou! - projekt  venovaný akejkoľvek športovej aktivite – obdržali sme 

poďakovanie od známych športovcov – ukončený  2.B trieda 

 

13/ Kozmix – Hviezdna súťaž s Kozmixom - pokračujeme 

Kozmix – od 13.3.2018 -   Inovatívne vzdelávanie v projekte Malá finančná akadémia s 

Kozmixom – projekt venovaný finančnej gramotnosti 

 

14/ Čitateľský oriešok – projekt venovaný čitateľskej gramotnosti  

 

15/ Čítame s Osmijankom – Osmijankova literárna záhrada -  projekt venovaný rozvoju 

čitateľskej gramotnosti – projekt  stále prebieha 

 

16/ Komplexný poradenský systém  prevencie  a ovplyvňovania sociálno – patologických 

javov v  školskom  prostredí  - realizátor  je VÚDPaP Bratislava  v spolupráci so špeciálným 

pedagógom a výchovným poradcom. 

 

17/ Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávavacie predmety 

– projekt zameraný  na prestavbu vzdelávania na základných školách s využitím inovatívnych 

metód výučby. 

 

18/ Hrdina remesla – podpora polytechnického  vyučovania  na základných a stredných 

školách  TN – kraja -  s cieľom  podpory  manuálnych zručností žiakov na základných školách. 

 

19/ e-Test – systém elektronického testovania – zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ, SŠ 

s využitím el. testovania. 

 

20/ Cesta - je to projekt s protidrogovým zameraním. Formou rôznych aktivít, predovšetkým 

na hodinách etickej výchovy a občianskej  náuky upozorňujeme žiakov na nebezpečenstvo 

používania návykových látok a drogovej závislosti. Je to osvedčený projekt, v rámci ktorého 

deti vedieme k protidrogovej výchove nenásilnými a pre ne zaujímavými metódami a formami. 

 

21/ Projekt Nadácie Život - zameraný na strelecké aktivity prebiehal priebežne takmer počas 

celého školského roka pod vedením p. Petra Milatu. Boli to rôzne druhy súťaží. Vyvrcholil 

májovým turnajom na strelnici v Starej Turej, kde sa zúčastnili strelci zo Starej Turej, Podolia 

,Kočoviec, Moravy a blízkeho okolia. Atmosféra akcie bola naozaj výborná. Nadácia podporila 

akcie  pre vyučovanie anglického jazyka, športové akcie a akciu detského parlamentu. 
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26/ Národný projekt – Nové trendy vzdelávania ANJ na ZŠ.  Moderné vzdelávanie učiteľov 

ANJ, organizované MŠ. Zapojením do projektu škola získala materiály na výučbu ANJ pre 1. 

a 2. stupeň. 

 

28/ Projekt Vyčisti si svoje mesto v rámci dňa Zeme v spolupráci PK BIO a GEG 

 

29/ Mliečny program   s firmou RAJO 

 

30/ Svetový deň výživy – svetový deň zdravia, akcie školskej jedálne. 

 

31/ V základnej škole úspešnejší – projekt  od 1.1.2018 sa rozbehol a vďaka nemu škola 

získala  finančné prostriedky na obsadenie 2 miest asistenta učiteľa, 1 špec. pedagóg, 1 

školský psychológ 

 

32/ Dostaneme Ťa do školy- grantový projekt nadácie ZSE  a asociácie pomoci postihnutým 

APPA v hodnote 8000 Eur. na zakúpenie  a inštaláciu stoličkového výťahu. 

 

33/ Biela pastelka spoluúčasť pri verejnej zbierke pre úniu slabozrakých 

 

34/BYLINKOVÉ ZÁHRADY, ktorý bol finančne podporený Nadáciou ČSOB. V budúcnosti 

chceme viesť žiakov k poznávaniu rôznych druhov rastlín, k starostlivosti o ne a tým aj 

k pestovaniu kladného vzťahu k prírode 

 

35/ Podpora rozvoja športu na rok 2019 - základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to 

najmä projektov zameraných na výstavbu, multifunkčných ihrísk, výstavbu detských ihrísk, 

údržbu ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry a nákupu športovej výbavy, 

zameraných predovšetkým na deti a mládež. V školskom roku2018/2019 sme podali žiadosť  

na Úrad vlády,  čakáme na podpísanie zmluvy. Pre podprogram č. 2 -výstavba detských 

ihrísk, chceme vybudovať na Kom. ul. ihrisko pre našich družinárov. Pre podprogram č. 3 -

údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry, chceme zrekonštruovať šatne  

v telocvični na Hurbanovej ul. 

36/ Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky 

IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. 

Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre 

aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na 

informatiku a IKT“. Do národného projektu sa môžu zapojiť žiaci, študenti a pedagogickí 

zamestnanci základných, stredných škôl a vysokých škôl mimo Bratislavského kraja. Národný 

projekt je financovaný z OP Ľudské zdroje. Prijímateľom NFP je Centrum vedecko-

technických informácií SR, partnermi projektu sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu 

s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou 

spoločnosťou tvoria IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého 

vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať 

kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore. Hlavný 

cieľ projektu sa napĺňa realizáciou dvoch odborných aktivít: 

1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť 

2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť 
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 Ďalšie aktivity školy 

Lyžiarsky výcvik – 61 žiakov -  4 vyučujúci 

Plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka – 64 žiakov a 5 vyučujúcich 

Škola v prírode – 98 žiakov a 9 vyučujúcich 

 84 exkurzií a výletov 

 27 súťaží a olympiád 

 25 rozhlasových relácií 

 15 besied  

 12 kultúrnych programov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

25 športových akcií 

 
Zoznam krúžkov v ZŠ Stará Turá, školský rok 2018/2019 

 

Anna Haverová Angličtina hrou 

Lenka Durcová Internetový 

Miriam Holotová Krajiny sveta 

Beáta Puškárová Planéta Zem 

Michal Denk Futbal 

Peter Michalec Florbal 7 – 9 roč. 

Ján Mandák Florbal 5-6 roč. 

Peter Milata Strelecký 

Danka Malá Rozhlasovo-čitateľský 

Katarína Medňanská Dramatický 

Katarína Medňanská Hravá francúzština 

Petra Zimová Šikovná gazdinka 1 

Eva Fajnorová Šikovná gazdinka 2 

Viera Medňanská Šikovné ruky 

Výsledky inšpekcie 

 Komplexná inšpekcia ŠIC Trenčín pod vedením Mgr. Nory Vaňovej bola v tunajšej škole 

vykonaná v roku 2017, konkrétne v dňoch od 20. 3. 2017  

do 28. 3. 2017. Spolu so 7 ďalšími zamestnancami ŠIC Trenčín vykonali hospitácie na 

115 hodinách v našej škole.  

 Bolo zistené, že výchova vzdelávanie sa v našej škole realizuje podľa ŠKVP a iŠKVP 

s reálne stanovenými cieľmi zodpovedajúcimi podmienkam školy. K pozitívnym stránkam 

výchovno-vzdelávacieho procesu patrila priaznivá atmosféra vyučovania. Vyučujúci 

sprístupňovali žiakom poznatky zrozumiteľne s využívaním učebníc a učebných textov.  

 Hodnotenie školy v oblasti podmienok výchovy a vzdelávania sa zmenilo z úrovne 

priemernej na úroveň veľmi dobrú. 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, kontinuálne vzdelávanie. 

Postupovali sme podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, účasť na ďalšom  vzdelávaní 

pedagógov / podľa ich záujmu  v MPC – vzdelávanie musí byť schválené RŠ/, seminárov 

koordinátorov protidrogovej výchovy, výchovných poradcov, metodických seminárov.   
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Priebežne všetci vyučujúci sledovali pedagogickú tlač. Realizovali výmenu skúsenosti v rámci 

predmetov na PK, MZ, oboznamovali sa  s novými poznatkami pedagogickej praxe, bez nových 

nápadov a tvorivého myslenia  nemožno zlepšovať svoju  prácu v škole. Všetci zamestnanci sa 

podľa potreby zúčastňovali na školeniach  o predpisoch BOZP a PO. Na vzdelávanie sa 

prihlásilo 18 pedagogických zamestnancov, na kontinuálne vzdelávanie 3, 7 zamestnancov na 

aktualizačné vzdelávanie, na prípravné atestačné vzdelávanie – I. atestácia sú prihlásení 7 

zamestnanci, II. atestácia sú prihlásení 2 zamestnanci. 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá 

Školský rok 2018/2019 

Stav budovy školy 

Škola prevádzkuje 2 budovy. Budova na Hurbanovej ulici, ktorá bola v horšom technickom 

stave ako budova na Komenského ulici sa nám mení. Vymenili sme dve tretiny okien a bolo by 

potrebné zatepliť plášť budovy a opraviť strechu v pavilóne B, E a telocvični, ktorá bude 

potrebovať rekonštrukciu sociálnych zariadení, podlahy, osvetlenia. V tomto školskom roku sa 

nám podarilo vymeniť  podlahovú krytinu /na jednej chodbe školy/.  Zrekonštruovali sme 

v oboch telocvičniach palubovky a vymeniť aj osvetlenie oboch telocviční za moderné  

osvetlenie. Uskutočnila sa rekonštrukcia osvetlenia v 10 triedach, zborovni, v kanceláriách, 

vymaľovanie chodieb , dokupovanie nábytku, tabúľ do tried a chodieb. Podarilo sa nám 

zrekonštruovať rozvody kúrenia na Hurbanovej ulici.V minulosti sa nám podarilo 

zrekonštruovať- vybudovať samostatné kotolne  na Komenského ulici /hospodársky pavilón, 

telocvičňa/, ktoré stále dopĺňame potrebnými zariadeniami. Financie sa nám podarilo získať 

z havarijného fondu Ministerstva školstva SR.  Vzhľadom k finančným možnostiam školy si 

musí vedenie určiť priority základných opráv.  Pomocou finančného príspevku RZ sme znova 

vymaľovali dve chodby, časť podláh a zrekonštruovali sme časť sociálnych zariadení na 

chodbách, vymaľovali sme triedy. Rekonštrukciou prešli ešte dodatočne aj šatne žiakov, 

opravila sa prekládka vody na Komenského ulici a opravili sme upchatú kanalizáciu, osadil sa 

nadstavec nad lapač tukov. Vďaka príspevku RZ sme dokúpili do tried chýbajúce 

dataprojektory, počítače, investovali sme  nemalú čiastku do aktualizácie sofftwerových 

zariadení, pomôcky na vyučovanie. Budova na Komenského ulici je v lepšom technickom stave 

vzhľadom na rekonštrukciu 4 pavilónov učební a hospodárskeho pavilónu – len opláštenie. 

Rekonštrukciu si vyžadovala aj telocvičňa, kde sme opravili elektroinštaláciu a postupne sa 

rekonštruujú šatne telocvične. Na Kom.ul. sme urobili časť oplotenia areálu školy a vymenili  

sme vstupnú bránu do školy a staré  bránky sme zrekonštruovali novými  nátermi, opravujeme 

poškodené múriky. Podarilo sa nám vymeniť časť  zariadenia   v ŠJ na Komenského ulici aj na 

Hurbanovej ulici. Vymenili sme pracovné stoly a tiež  sa kúpil nové šporáky, elektrickú pec, 

skrinky, varné kotly, gastro nádoby, police a vymenili sme pokazené chladiace zariadenia  

v oboch budovách,. Bude potrebné riešiť rekonštrukciu elektroinštalácie hospodárskeho 

pavilónu a kúrenia v ŠJ. ŠJ by potrebovala kompletnú rekonštrukciu všetkých rozvodov  

a gastro zariadenia – vzhľadom na  nárast stravníkov  a opotrebovaniu starého a neustále 

kaziaceho zariadenia.   Potrebné bolo vybudovať priestor pre detské ihrisko pre ŠKD a deti 1. 

stupňa aj športové plochy, vďaka projektu Rozvoj športu 2018 mesto Stará Turá vybudovalo 

malé ihrisko s prvkami, ktoré budú slúžiť i deťom MŠ. Podarilo sa nám z vlastných finančných 

prostriedkov vybudovať 3 altánky – dva na Komenského ulici a jeden na Hurbanovej ulici, na 

vyučovanie delených hodín v prírode, neustále skrášľujeme tieto altánky výsadbou kvetov 

a vlastnými prácami. Nábytok nám sponzorsky zakúpili firmy Injekta a Justur. Na skrášlenie 

vonkajších priestorov sme sa zapojili do  5 projektov, v ktorých sme boli  pri 3 neúspešní. 
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Zakúpil sa nábytok do chodieb, zrekonštruoval sa nábytok v kanceláriách. Opravila sa  

kanalizácia na Hur. ul., podarilo sa nám opäť získať z MŠ dotáciu  na jej opravu z havarijného 

fondu. Získali sme nové vybavenie športového náradia, ktoré nám sponzorsky venovalo 

Národné športové centrum Bratislava, vďaka tomu na i stupni majú naše deti trampolínu, hracie 

prvky v telocvični, na oboch stupňoch nové  časové tabule a množstvo náradia. 

 

Stav priestorov slúžiacich na výchovu a vzdelávanie: 

Priestory pre výchovu a vzdelávanie sú schopné prevádzky. 

Nedostatky interiérov sa snažíme postupne podľa finančných prostriedkov odstraňovať. 

Nedostatok tried sme vyriešili stavebnou úpravou chodieb v pavilóne A1, prízemie a teraz aj 

v pavilóne C1.  Pre ďalší školský rok bude potrebné vystavať ešte jednu novú učebňu na 

Hurbanovej ulici. Upravili sa chodby na nové učebne pre vyučovanie jazykov a odborných 

predmetov a tak isto budeme musieť pokračovať aj pri výstavbe  ďalšej jednej chodby. 

Dobudovali sme novú učebňu výpočtovej techniky zo skladu šk. dielní, zrekonštruovali sme 

školskú knižnicu a všetky kabinety, priestory pre školskú psychologičku a špeciálneho 

pedagóga. Poškodené steny sme opravili drobnými murárskymi  prácami. 

Stav sociálnych zariadení 

Sociálne zariadenia sú schopné prevádzky a škola zakúpila do všetkých sociálnych  zariadení 

zásobníky na mydlo a toaletný papier, ktoré pravidelne dopĺňame a platíme za to dosť vysokú 

sumu. 

Stav a vybavenie školskej kuchyne a jedálne: 

Škola prevádzkuje 2 školské jedálne. Hurbanova ulica - školská kuchyňa a jedáleň je lepšie 

materiálne vybavená a má vyhovujúce a moderné priestory, už lepší stav plynových šporákov, 

ktoré boli morálne zastarané, doteraz sa nám podarilo vymeniť  v oboch budovách 5 nových 

sporákov, elektrickú pec, chladničky, pracovné stoly, regály, a novú umývačku riadu na 

Hurbanovej ulici, výdajné pulty, nové výdajne  gastro – zariadenie a nádoby. Niektoré 

zariadenia sú zastarané a v budúcnosti bude potrebné investovať do jeho modernizácie 

a celkovej rekonštrukcie, a opraviť elektroinštalácie v oboch jedálňach hlavne na Komenského 

ulici. Tento školský rok neustále počas prevádzky sa riešili malé havárie – prasknuté potrubie, 
výlevky, pokazené a nefunkčné spotrebiče. 

Vybavenosť učební a kabinetov učebnými pomôckami a didaktickou technikou:  

Vybavenosť školy pomôckami je veľmi dobrá. V tomto smere škole veľmi pomáha rodičovské 

združenie. K dispozícii  máme 5 učební, PC - 3 na Hurbanovej a 2 na Komenského ulici. Na 

Hurbanovej i Komenského ulici boli vybudované 4 učebne vybavené novými interaktívnymi 

tabuľami. V obidvoch budovách majú žiaci i učitelia zabezpečený prístup na internet v každej 

triede. Vybavenosť školy učebnicami pre 1. a 2. stupeň -vybavenosť učebnicami  je  z časti 

dobrá. Opakuje sa  však situácia z uplynulých školských rokov. Dodávky kníh meškajú 

a niektoré tituly sa vôbec nebudú distribuovať.  MŠ nám na školský rok poskytlo dotáciu na 

nákup  kníh pre 1. stupeň  prvovku a pre druhý stupeň cudzojazyčne  knihy ANJ.  
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Vybavenosť knižnice: 

Nie je úplne vyhovujúca. Knižnica je sústredená viac  na Komenského ulici. Knižný fond je 

zastaraný ale vďaka sponzorom  sa stav školskej knižnice sa zlepšil a aj vďaka projektu, ktorý 

sme získali z MŠ SR v hodnote 3000 eur. Vzhľadom k tomu, že prevádzkujeme 2 budovy, 

budeme v budúcnosti musieť venovať tejto problematike naďalej pozornosť. Škola v spolupráci 

s naším zriaďovateľom mestom Stará Turá sa zapojilo do projektu Modernizácia vyučovacieho 

procesu – v štádiu riešenia a schvaľovania opakovane aj v tomto školskom roku 2018/2019. 

Najnutnejšie opravy na  Hurbanovej  ulici  sú: 

- oprava strechy /zatekanie/ v pavilóne B /nad zborovňou/ a v pavilóne E/nad  odbornými 

učebňami techniky/,  svetlíky všetky v budove 

- výmena okien  už len menšia časť , hlavne chýba  telocvičňa- všetko podľa projektu  

- výmena podláh na chodbe v pavilóne E,F - prízemie, výmena podlahy v zborovni 

- rekonštrukcia palubovky v telocvičniach  školy, rekonštrukcia šatní  pri telocvični 

- výmena a rekonštrukcia WC a zariadení /svojpomocne už časť  sme vymenili 

-  rekonštrukcia elektrických  rozvodov /svojpomocne už časť sme vymenili/  

- výmena  všetkých požiarnych uzáverov - dverí  7 dverí sa nám podarilo vymeniť 

- rekonštruovať vnútorný školský  dvor – vydlaždiť  

- doplnenie chýbajúceho gastro-zariadenia   

- zrekonštruovať športový areál 

 

Budova na Komenského ulici  

- potrebuje a má havarijný stav hospodársky pavilón školy – týka sa hlavne  elektrických 

rozvodov v celej budove, najviac kritická je školská jedáleň a kuchyňa 

- rekonštrukcia v hospodárskom pavilóne – kúrenie + vzduchotechnika, renovácia kanalizácie, 

čiastočné stavebné úpravy 

- oprava strechy telocvične 

- vybudovanie  prekrytia pavilónovej časti  s telocvičňou 

- dokončenie oplotenia celého areálu školy 

- výmena všetkých vstupných brán do školy 

- bezbariérový prístup na 1. poschodie 

- vybudovanie športovísk pre deti 1. stupňa 

Koncepčný zámer rozvoja školy 

Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá 

Školský rok 2018/2019 

Vízia školy 

Vychovať zdravé, vzdelané deti s pevnými morálnymi zásadami a komplexnými vedomosťami, 

pripravené úspešne sa zapojiť do života. Prioritou školy je moderné vyučovanie v moderných 

učebniach. V budúcnosti sa naďalej uvažuje zriaďovať  triedy- skupiny s rozšírením 

vyučovaním cudzích jazykov. Zapájať sa do národného projektu – Podpora profesijnej 

orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom  rozvoja 

polytechnickej výchovy  zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami. 

Pripraviť žiaka  na samostatný život v modernej spoločnosti – využitie multimediálnych 

technológií, pevné duchovné hodnoty, zásady správania.  
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Cieľ:  

 poskytovať kvalitné vzdelanie všetkým žiakom školy 

 poskytovať komplexnú starostlivosť v rámci vyučovacieho procesu 

 podporovať a rozvíjať talent detí 

 zapájať žiakov do súťaží a olympiád a kvalitne ich na ne pripravovať.  

 zabezpečiť poradenstvo k voľbe povolania 

 neustále zvyšovať úroveň vyučovania cudzích jazykov a IKT 

 umožniť žiakom zmysluplne využívať voľný čas v čase mimo vyučovania 

 poskytovať pomoc na vyučovaní a mimo neho začleneným žiakom 

 podporovať zdravý životný štýl žiakov 

 rozvíjať tvorivú činnosť na vyučovaní a v krúžkovej činnosti 

 rozvíjať pozitívny vzťah  žiakov k vlastnému regiónu 

 podporovať zamestnancov  v ďalšom vzdelávaní  

Vyhodnotenie: 

K 30. 6. 2019 sme poskytli vzdelanie  715 žiakom školy vo veku 6 - 15 rokov. 

Priebežne a podľa potreby sme poskytovali možnosť žiakom rozvíjať svoj talent zapájaním sa 

do rôznych typov súťaží a olympiád. V rámci bohatej krúžkovej činnosti sme umožnili 

žiakom zmysluplne prežívať svoj voľný čas. 

Priebežne a podľa potreby sme poskytovali poradenstvo pre rodičov a deti. V závažnejších 

prípadoch sme umožnili deťom návštevu CPPPaP. Škola zabezpečila nad rámec  finančné 

prostriedky  na financovanie osobných asistentov učiteľa k žiakom s ŠVVP, zabezpečila pre 

žiakov školského psychológa a špeciálneho pedagóga. V škole sme povinne vyučovali 

anglický, nemecký a ruský jazyk. Formou krúžkov to bol francúzsky jazyk. Výučbu IKT sme 

zaradili do vyučovacieho procesu a tiež sme ju vyučovali formou krúžkov. 

Podiel zamestnancov školy na plnení koncepčného rozvoja a jeho vplyv na ďalší rozvoj 

školy, školského zariadenia 

Všetci zamestnanci školy (pedagogickí i nepedagogickí) sa svojou statočnou prácou podieľajú 

na plnení stanovených cieľov. Spoločným úsilím, každý na svojom poste, sa snažia, aby mala 

naša inštitúcia dobrú úroveň a vytvárajú priaznivý imidž školy v očiach verejnosti. Podľa 

možností sa usilujú zlepšiť i finančnú situáciu školy hľadaním sponzorov.  

Som presvedčená, že spoločné úsilie všetkých zamestnancov prináša ovocie a naša škola má 

dobrú úroveň. Svedčí o tom fakt, že stále patríme medzi najlepšie školy v Trenčianskom kraji. 



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

 

39 
 

 
 
V Starej Turej, 28.08.2019 

 

 

 

        Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach základnej školy 

Hurbanova 128/25 Stará Turá bola prerokovaná Pedagogickou radou  dňa 28.08.2019 (viď 

zápisnica z Pedagogickej rady zo dňa 28.08.2019). 

Predkladateľ: Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

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

podpis riaditeľa školy + pečiatka 
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Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej 

školy, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá bola predložená členom Rady školy pri ZŠ Stará 

Turá dňa 15.10.2019. 

Predkladateľ: Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy 

 

Stanovisko Rady školy: BERIEM NA VEDOMIE 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Anna Haverová, predseda Rady školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej 

školy, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá bola predložená zriaďovateľovi  

Mestu Stará Turá – na schválenie dňa: .............................. 

Predkladateľ: Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy 

 

Stanovisko zriaďovateľa: SCHVAĽUJEM - NESCHVAĽUJEM 

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

PharmDr. Leopold Barszcz,  

primátorka mesta Stará Turá 

 


