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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 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola Stará Turá 

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 

WWW stránka zsstaratura.edupage.org 

Vedúci zamestnanci školy 

   e-mail 

riaditeľka ZŠ Mgr. Jana Koštialová riaditel@zsstaratura.sk  

štatutárna zástupkyňa a 

zástupkyňa riaditeľky pre 

5.-9. ročník na Hurbanovej 

ulici  

PaedDr. Katarína Mikulcová zastupkyna2stupen@ zsstaratura.sk 

zástupkyňa riaditeľky pre 

1. až 4. ročník, ŠKD na 

Komenského ulici 

Mgr. Danka Pribišová zastupkyna1stupen@ zsstaratura.sk 

vedúca ŠJ  Eva Hučková  jedalen@zsstaratura.sk 

Rada školy 

  Titl., meno, priezvisko 

Predseda Mgr. Anna Haverová  

Pedagogickí zamestnanci Mgr. Alexandra Nedbálková 

Nepedagogickí zamestnanci  Eva Hučková 

Zástupcovia rodičov žiakov Bc. Martina Kučerová 

  Ing. Zdenka Adamkovičová 
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  Ing. Alena Antalová 

  Adela Maláriková 

Zástupcovia zriaďovateľa Ing. Anna Halinárová 

  Ing. Jaroslava Antalová 

  Mgr. Júlia Bublavá 

  Mgr. Matej Antálek 

§ 2 ods. 1 b 

Zriaďovateľ Mesto Stará Turá 

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

Tel číslo 032 746 1611 

e-mail msu@staratura.sk  

§ 2 ods. 1 c 

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci 

Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis Mgr. Jana Roháčková 

Cudzie jazyky Mgr. Oľga Hollá 

Geografia – Biológia – Chémia Mgr. Miroslava Holotová 

Matematika – Fyzika Mgr. Martina Omelková 

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. Zuzana Ilušáková 

MZ – ŠKD Božena Michalcová DiS art. 

§ 2 ods. 1 d 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 738 

Počet tried: 31 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31 

počet žiakov 85 72 74 78 102 113 76 71 67 738 
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z toho v ŠKD 66 58 61 46           231 

§ 2. ods. 3 b 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2020: súčet 101 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet 87/ počet dievčat 51 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 15 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 6. 2021 

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

Počet žiakov 309 102 113 76 71 67  738 

§ 2. ods. 3 d 

Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie na strednú školu: 76 

žiakov 

  umelecké odbory študijné  učebné Spolu 

prihlásení 2 68 6 76 

Prijatí 2 68 6 76 

% úspešnosti 100 100 100 100 

 

 9. roč. 8. roč. 7. roč. 5. roč. 

Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 1    

Gymnázium Piešťany 1    

Gymnázium Myjava 6 2   

Gymnázium M.R.Š. Nové Mesto n/V 6   1 

Gymnázium sv. Jozefa Nové Mesto n/V 2    

Gymnázium špan. bilingv. Nové Mesto n/V  3   

SOŠ Stará Turá 13    

SPŠ Nové Mesto n/V 1    

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto n/V 7 2 1  

SPŠ Myjava 3    

SOŠ obchodu a služieb Trenčín 1    

OA M. Hodžu Trenčín 2    

SOŠ obchodu a služieb Piešťany 1    

SOŠ pedagogická Modra 1    

SOŠ polygrafická Bratislava 1    

SOŠ stavebná Trenčín 3    
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SOŠP sv. A-S a B Trenčín 

 

1    

SZŠ Trenčín 4    

SOŠ dopravná Trenčín 3    

SOŠ letecko-technická Trenčín 1    

ŠUP Trenčín 1    

HA Piešťany 2    

SOŠ automobilová Trnava 1    

SOŠ pedagogická Trnava 1    

SZŠ Trnava 1    

ŠUP J. Vydru Bratislava 1    

SOŠ masmed. a infor. štúdií Bratislava 1    

SOŠ chovu koní Lóteny Šaľa 1    

Spolu 67 7 1 1 

 

Prehľad počtu študentov, ktorí odišli študovať do iného kraja 

Odbor stredná škola kraj žiaci 

ch/d 

učiteľstvo pre 

materské školy 

SOŠ pedagogická Modra Trnavský 0/1 

gymnázium  Gymnázium Piešťany Trnavský 1/0 

kaderník – vizážista SOŠ obchodu a služieb Piešťany Trnavský 0/1 

grafik tlačových 

médií 

SOŠ polygrafická Bratislava Bratislavský 0/1 

textilný dizajn ŠUP J Vydru Bratislava Bratislavský 0/1 

hotelová akadémia Hotelová akadémia Piešťany Trnavský 0/2 

Autotronik SOŠ automobilová Trnava Trnavský 1/0 

Masér SZŠ Trnava Trnavský 0/1 

učiteľstvo pre 

materské školy 

SOŠ pedagogická Trnava Trnavský 0/1 

chovateľ koní, jazdec SOŠ chovu koní – Lóteny Šaľa Nitriansky 0/1 

masmediálne štúdiá SOŠ masmed. a infor. štúdií 

Bratislava 

Bratislavský 0/1 

Spolu   2/10 

§ 2. ods. 3 e 

Výsledky hodnotenia žiakov, podľa poskytovaného stupňa vzdelávania: 

Žiaci  1. ročníka na základe odporúčania  ministerstva školstva a metodického pokynu č. 

22 a rozhodnutia pedagogickej rady sa výsledky žiakov  hodnotili slovne. 

Trieda ANJ AJU BIO DEJ GEG CHE INF MAT NEJ OBN PVC PDA PVO RUJ SJL 

2. A   1,32         1,05 1,42         1,42   1,63 
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2. B   1,17         1 1,5         1,11   1,39 

2. C   1         1 1,24         1   1,18 

2. D   1,11         1 1,28         1,22   1,61 

3. A 1,13           1 1,29     1 1,42     1,4 

3. C 1,42           1,08 1,79     1 1,46     1,67 

3. D 1,5           1 1,92     1,04 1,46     1,96 

4. A 1,12           1 1,16     1 1,12     1,48 

4. B 1,43           1 1,74     1 1,7     1,91 

4. C 1,88           1 2,04     1 1,96     2,32 

5. A 1,35   1,54 1,12 1,65   1,08 1,62             1,59 

5. B 1,56   1,48 1,72 1,8   1 1,92             1,76 

5. C 1,84   1,8 1,48 2,32   1 2,12             1,84 

5. D 1,63   1,96 1,33 1,75   1,08 2,04             1,96 

6. A 1,69   1,93 1,86 1,76   1 1,66   1,21         1,45 

6. B 1,67   1,53 1,67 1,73   1,03 1,47   1         1,83 

6. C 1,93   2,57 2,21 2,21   1 2,57   1,14         2,68 

6. D 2,58   2,65 2,46 2,58   1,04 2,81   1,54         2,73 

7. A 1,62   1,92 1,96 1,73 1,54 1 2,04 1,56 1,31       1,29 2,31 

7. B 1,56   1,84 1,88 1,88 1,92 1 1,52 2 1,16       1,14 1,8 

7. C 2,16   2,28 2,12 2,32 2,12 1 2,36 1,67 1,16       1,46 2,6 

8. A 1,65   1,92 1,62 1,69 1,46 1 1,85 2 1,08       1,38 1,81 

8. B 1,71   2,05 1,62 1,62 1,43 1 2,29 1,67 1,05       1,33 2,1 

8. C 2,17   2,04 2 1,88 1,96 1,09 1,87 2,33 1,26       1,56 2,29 

9. A 1,16   1,21 1,26 1,16 1,53 1 1,84 1,43 1       1,33 1,58 

9. B 1,84   2 1,84 1,92 2,44 1 1,8 2 1,08       1,92 2,36 

9. C 1,7   1,96 1,43 1,74 2,04 1 2,48 1,71 1,13       1,27 1,65 
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Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. A 21 21 0 0 

1. B 21 21 0 0 

1. C 21 21 0 0 

1. D 22 22 0 0 

2. A 19 19 0 0 

2. B 18 18 0 0 

2. C 17 17 0 0 

2. D 18 18 0 0 

3. A 25 25 0 0 

3. C 24 24 0 0 

3. D 25 24 1 0 

4. A 26 26 0 0 

4. B 25 25 0 0 

4. C 27 27 0 0 

5. A 27 26 1 0 

5. B 26 26 0 0 

5. C 25 24 1 0 

5. D 24 23 1 0 

6. A 29 29 0 0 

6. B 30 30 0 0 

6. C 28 26 2 0 

6. D 26 23 3 0 

7. A 26 24 2 0 

7. B 25 25 0 0 

7. C 25 24 1 0 

8. A 26 26 0 0 

8. B 21 21 0 0 

8. C 24 24 0 0 

9. A 19 19 0 0 

9. B 25 25 0 0 

9. C 23 23 0 0 

Odbory a učebné plány 

Ročník Triedy Variant 

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

2. 2. A, B, C, D ISCD – 1 

3. 3. A, C, D ISCD - 1  
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4. 4. A, B, C ISCD – 1 

5. 5. A, B, C, D ISCD – 2 

6. 6. A, B, C, D ISCD – 2 

7. 7. A, B, C  ISCD – 2 

8. 8. A, B, C ISCD – 2 

9. 9. A,  B, C ISCD – 2 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Prvého ročníka 4 85 1 

Bežných tried 27 653 23 

Spolu 31 738 24 

§ 2. ods. 1 e 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 64 27 64 27 

DPP 2 0 2 0 

Znížený 

úväzok 
9 3     

ZPS 5 3     

§ 2. ods. 1 f 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 49 49 

vychovávateľov 0 7 7 

asistentov učiteľa 0 6 6 

psychológ 0 2 2 

špec. pedagóg 0,5 1,5 2 

spolu 0,5 66 66 

Vzdelávanie zamestnancov 

Postupovali sme podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, účasť na ďalšom vzdelávaní 

pedagógov (podľa ich záujmu v MPC - vzdelávanie musí byť schválené riaditeľkou školy), 
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seminárov koordinátorov protidrogovej výchovy, výchovných poradcov, metodických 

seminárov. 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   ešte  v minulom školskom roku 18 pedagogických zamestnancov, na 

kontinuálne vzdelávanie 3, na prípravné atestačné vzdelávanie - I. atestácia sú prihlásení 7 

zamestnanci, II. atestácia sú prihlásení 2 zamestnanci.  Vzhľadom  na aktuálnu situáciu COVID 

19, tieto školenia sa nekonali. Aktualizačné vzdelávanie absolvovalo 61 zamestnancov, týkalo 

sa  vzdelávanie hlavne  využívanie IKT techniky v dištančnom vzdelávaní. 

§ 2. ods. 1 g 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

CELOROČNÁ MATEMATICKÁ SÚŤAŽ MAKSÍK 

(So žiakmi pracovali Mgr. S. Kotrasová a Mgr. V. Biesiková) 

V 2. ročníku sa zúčastnilo 28 žiakov. Najúspešnejší boli: Martina Vráblová /2. D/, Martin 

Kyselica /2.C/, Dominika Poláková /2. A/ a Amélia Černičková /2. A/. 

V 3. ročníku súťažilo 11 žiakov. Titul „Šampión školy“ získal Matej Šišovský /3. A/. Medzi 

ďalších úspešných patria Sára Hankócyová, Monika Malárová, Juraj Benian /3. A/ a Jakub 

Hluchý /3. D/. 

Vo 4. ročníku sa zúčastnilo 11 žiakov a najúspešnejší boli: Kristína Poláková /4. B/, Adam 

Vaško a Oliver Pecho /4. A/, Katarína Pecnová a Filip Eisele /4. A/. 

 

 

PYTAGORIÁDA 3. a 4. ROČNÍK 

(Školské kolo uskutočnili Mgr. V. Biesiková a Mgr. Z. Chudíková. Okresné kolo prebehlo 

online.) 

V okresnom kole, ktorého sa zúčastnilo 8 žiakov 3. ročníka, sa spomedzi 74 všetkých 

zúčastnených stali úspešnými riešiteľmi 4 žiaci: Matej Šišovský, Šimon Ambruš, Lukáš Bies 

a Sára Hankócyová (všetci z 3. A). 

Z 56 účastníkov 4. ročníka boli 4 žiaci našej školy, z toho 3 boli úspešní riešitelia: Kristína 

Poláková, Alžbeta Šipošová a Júlia Lisá (všetci zo 4. B). 

 

 

MATEMATICKÁ SÚŤAŽ KLOKAN 

(Súťaž organizovala Mgr. S. Kotrasová) 

V 1. ročníku sa zúčastnilo 18 žiakov. Najúspešnejší bol Lukáš Steinsdorfer /1. A/. Na 2. mieste 

v rámci školy sa umiestnili: Agáta Kuchareková /1. A/, Lenka Eliana Halienková /1. A/, Zuzana 

Pecnová /1. A/, Zara Antalová /1. A/, Kristína Mičová /1. B/, Liliana Uhrová /1. B/. Na 3. mieste 

bol Maxim Igor Kaňo /1. A/. 

Z 2. ročníka sa zúčastnilo 26 žiakov a na prvých troch miestach sa umiestnili: Martina Vráblová 

/2. D/, Dominika Poláková /2. A/ a Júlia Stanová /2.B/. 

V 3. ročníku  sa zúčastnili 3 žiaci, najúspešnejší bol Jakub Hluchý /3. D/. 

Vo 4. ročníku si zasúťažilo 11 žiakov a na prvých troch miestach sa umiestnili: Filip Eisele /4. 

A/, Alžbeta Šipošová /4. B/ a Ema Klačková /4. A/. 
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YPSILON – SLOVINA JE HRA 

(Súťaž organizovala Mgr. S. Kotrasová) 

Do súťaže sa prihlásilo 8 žiakov 1. ročníka, z ktorých šiesti dosiahli 100 % úspešnosť: Zara 

Antalová /1 .A/, Richard Olexa /1. A/, Linda Majtáz /1. A/, Vladka Mareková /1. B/, Filip 

Majtás /1. B/ a Liliana Uhrová /1. B/. 

 

V 2. ročníku súťažilo 27 žiakov a 100 % úspešnosť mali: Dominika Poláková /2. A/, Sára Lužná 

/2. A/, Katarina Hannah Ferrari /2. B/ a Nikola Bachárová /2. C/. 

V 3.ročníku sa zúčastnil iba Jakub Hluchý /3. D/ a vo 4. ročníku 8 žiakov, z ktorých 

najúspešnejšia bola Tereza Jurčová /4. C/. 

 

 

ČÍTAME S OSMIJANKOM – PRIDAJ SA AJ TY! 

(Do súťaže sa zapojila 2. A s Mgr. S. Kotrasovou a 3. A s Mgr. V. Biesikovou) 

Dejepisná olympiáda  

SK DO pre 13. ročník DO v školskom roku 2020/2021 vybrala tému Stredovek – život na 

vidieku, v mestách, v kláštoroch a v štátoch pre kategórie E, F a tému Významné stredoveké 

štáty – osobnosti a udalosti v Anglicku, vo Francúzsku, v Svätej ríši rímskej a v 

Pápežskom štáte pre kategórie C, D. Dôvodom výberu tém je výber historických udalostí, 

ktoré v predchádzajúcich 12. ročníkoch zo všeobecných dejín ešte neboli využité.  

Okresné kolo DO sa uskutočnilo online dňa 11. 2. 2021.  

Umiestnenie našich žiakov:  Kategória D: 

Anna Mária Redajová 8. A – 2. miesto – postup do krajského kola DO 

Krajské kolo DO sa uskutočnilo online dňa 22. 3. 2021.  

Umiestnenie našich žiakov: Kategória D: 

Anna Mária Redajová 8. A – 2. miesto 

SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY SJL 

Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka 

Dňa 27. 11. 2020 sa zúčastnila Natália Kristína Kaňová. 

Dňa 2. 6. 2021 sa konalo okresné kolo súťaže v prednese a prózy, Hviezdoslavov Kubín, v 

Novom Meste nad Váhom. 

Kvôli pandémii sme takmer do poslednej chvíle nevedeli, či sa súťaž bude konať a v akej 

podobe. Napokon sa konala prezenčne, v súlade s protipandemickými opatreniami. Kvôli 

zatvoreným školám a neskôr karanténe žiakov sa tento rok naši “vyslaní” recitátori pripravovali 

na súťaž sami, s minimálnou pomocou pedagógov. O to viac sa prejavila ich vlastná 

motivácia,  snaha, pracovitosť i chuť urobiť niečo naviac. 

Našu školu reprezentovali Alex Sadloň (6. A), Nina Podhradská (6. B) a Sophia 

Hvožďarová (7. A).  Alex Sadloň získal v tomto okresnom kole 2. miesto. 

Olympiáda ANJ - 2. stupeň - školské kolo 

 11. 12. 2020 školské kolo – online formou – 12 žiakov 

1A kategória – 1. miesto Adam Hanák, (7. A) 



10 
 

1B kategória – 1. miesto Boris Barančin, (9. A) 

 

 13. 01. 2021 okresné kolo – online formou 

1A kategória – 2. miesto Adam Hanák, (7. A) 

1B kategória – 1. miesto Boris Barančin, (9. A) 

 

 10. 02. 2021 krajské kolo – online formou 

1B kategória – 4. miesto Boris Barančin, 9. A (p. uč. Haverová) 

 

Výsledky okresného kola Matematickej olympiády:  

5.ročník: dátum konania : 27. 01. 2021, miesto konania : online 

Úspešní riešitelia: Barbora Otrubčiaková (5. A)  -  7. miesto 

6.ročník: dátum konania : 31. 03. 2021, miesto konania : online 

Úspešní riešitelia:  Tomáš Dominik Adamkovič (6. A)  -  6. miesto 

9.ročník:  dátum konania : 27. 01. 2021, miesto konania : online 

Úspešní riešitelia:  Boris Barančin (9. A)  -  6. miesto 

 

Výsledky okresného kola Pytagoriády: 

Dátum konania : 14. 04. 2021, miesto konania : online 

6. ročník:  

Úspešní riešitelia:  Tomáš Dominik Adamkovič (6. B)  -  15. miesto 

7. ročník:  

Ondrej Kovačovic (7. B)  -  1. miesto 

Geografické olympiády  

Okresné kolo: dátum konania: 05. 02. 2021, miesto konania: online 

Kategória G -5. ročník  
Petra Bačová /5. B/ 2. miesto, Dávid Lackovič /5. A/ 3. miesto 

Kategória F -6.- 7. ročník  
Tomáš Dominik Adamkovič /6. B/ 4. miesto – úspešný riešiteľ  

Marek Gajdošík /6. A/ 8. miesto – úspešný riešiteľ  

Matúš Kyška /7. B/ 9. miesto – úspešný riešiteľ  

Kategória E- 8. - 9. ročník  
Michaela Idesová /9. A/ 1. miesto – úspešný riešiteľ  

Boris Barančin /9. A/ 2. miesto – úspešný riešiteľ  

Anna Mária Redajová /8. A/ 4. miesto – úspešný riešiteľ  

 

Krajské kolo GO: dátum konania: 16. 4. 2021, miesto konania: online 

Michaela Idesová /9. A/ 4. miesto – úspešný riešiteľ  

Boris Barančin /9. A/  – úspešný riešiteľ  

 

Celoslovenské kolo GO: dátum konania: 21. 5. 2021, miesto konania: online 

Michaela Idesová /9. A/ 32. miesto  
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Okresné kolo biologickej olympiády kat. C sa uskutočnilo v Novom Meste nad Váhom 08. 

02. 2021. 

Výsledky:(kat. C) 

Anna Mária Redajová /8. A/ 6. miesto úspešný riešiteľ 

Boris Barančin /8. A/ 7. miesto úspešný riešiteľ 

Výsledky:(kat. D) 6. a 7. ročník, dňa 20. 4. 2021 

Svetlana Idesová /7. A/ 2. miesto  

Klára Hudečková /7. A/ 3. miesto 

 

 

Chemická olympiáda 
Okresné kolo kat. D, dátum konania: 12. 3. 2021, miesto konania: online 

Martina Stupavská /9. A/ - 1. miesto  

Natália Kristína Kaňová /9. B/ - 3. miesto 

Krajské kolo kat. D, dátum konania: 22.4.2021, miesto konania: online 

Natália Kristína Kaňová /9. B/ - úspešný riešiteľ 

 

§ 2. ods. 1 g 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

V rámci mimočítankového čítania žiaci pracujú s detskými časopismi a žiaci 2. C intenzívne 

zasielajú riešenia rôznych úloh do časopisu VRABČEK. 

Do literárnej súťaže Osmijanko sa zapojili žiaci 3. A triedy. 

Rozhlasový krúžok “Matelko”, v rámci ktorého žiaci tretích a štvrtých ročníkov pripravujú pre 

žiakov 1. stupňa rôzne zaujímavé rozhlasové relácie a súťaže.  

V septembri si žiaci pripomenuli “ Svetový deň mlieka na školách “. O mlieku tvorili rôzne 

básničky, čítali, písali, počítali, tvorili nádherné projekty a výtvarné práce.  

“ Týždňom jablka “ si v tretiackych a štvrtáckych triedach žiaci pripomenuli, aké dôležité je 

zdravé stravovanie a správna výživa. Deti tvorili projekty o zdravých potravinách, vitamínoch, 

o zdravých jedlách a koláčikoch. V triedach prebiehali diskusie o dôležitosti viesť zdravý 

spôsob života. 

Žiaci 3. A sa zapojili do výtvarnej súťaže “ Nenič svoje múdre telo“.  

“Prechádzku históriou” absolvovali v októbri žiaci tretích a štvrtých ročníkov v DK Javorina. 

Výstavou na tému “Zvyky a tradície Starej Turej” ich previedla pani knihovníčka. Žiaci sa 

oboznámili s rôznymi zvykmi a tradíciami zo staroturianskeho regiónu. 

Všetci žiaci 3. a 4. ročníkov sa zúčastnili dobrovoľníckej akcie “Jesenné čistenie mesta a dni 

zberu odpadu v Starej Turej”. Postarali sa tak o čistenie areálu a okolia školy. Vyzbieraný 

odpad správne vytriedili a dali do kontajnerov na to určených. V rámci environmentálnej 

výchovy žiaci štvrtých ročníkov navštívili Zberný dvor v Starej Turej. Pracovníci technických 
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služieb poukazovali deťom ako sa triedi odpad, čo sa s ním deje po vytriedení, ako sa 

spracováva bio odpad, či vyrába kompost.  

DIVADELNÝ KRÚŽOK  Žiaci z 5. A a 9. A sa rozhodli potešiť neznámych starkých 

v domovoch dôchodcov: v spolupráci s o.z. Neofelis žiaci 5. A s láskou vytvorili - napísali a 

kresbami vyzdobili - pohľadnice, ktoré tvorili súčasť tzv. čarovných krabičiek. Žiaci tohto 

krúžku pod vedením pani uč. Mgr. Medňanskej pripravili krásne krátke videopozdravy 

k Vianociam, k MDŽ, ku Dňu učiteľov a ku Dňu matiek. 

• Európsky deň cudzích jazykov - interaktívne cudzojazyčné dopoludnie na našej škole pre 

žiakov 5. - 9. ročníkov -  jazykové didakticko-súťažné aktivity a kvízy pre všetkých žiakov 2. 

stupňa: 

• Anglický stánok 

• Ruský stánok 

• Taliansky stánok 

• Nemecký stánok 

• Francúzsky stánok 

• Slovenský stánok 

 

Projekt “Spolu múdrejší” 

Naša škola sa zapojila i do rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Spolu múdrejší“, ktorého 

cieľom bolo podporiť školy, aby mohli prostredníctvom doučovania žiakov ohrozených 

školským neúspechom vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností. Na 2. 

stupni sa doučovania zo SJL zúčastnili  12 žiaci, 20 žiakov z 1. stupňa zo SJL, MAT, 

Prírodoveda, Vlastiveda. Doučovanie prebiehalo od polovice apríla do polovice júna 2021 v 

poobedných hodinách a žiakom bolo umožnené, aby si dobrali zameškané učivo.  

 
Spolupráca s DD Bellina: 

S triedou 6. A sme si vytvorili partnerský vzťah s DD Bellina na Papradi. Pred Vianocami a pre 

Veľkou nocou sme im pripravili a poslali krásne pozdravy. Spolu s ďalšími triedami (5. A, 5. 

D a 6. A) sme sa tiež zapojili pred Vianocami do projektu s názvom Koľko lásky sa zmestí do 

krabice od topánok? A spolu s rodičmi žiakov sme pripravili mnoho darčekov pre dôchodcov 

v našom meste. Naši “starkí” nám tiež poslali (pre 6. A) niekoľko krásnych ručne robených 

pozdravov.  

 
EDU TV: 

Naša škola sa tiež zapojila do tvorby edukačných vzdelávacích videí pre MŠVVaŠ SR pre portál 

EDU TV. Pani učiteľka Mgr. Medňanská spolupracovala na realizácii 40 videí zo SJL pre 8. a 

9. ročník. Videá sú dobrou pomôckou pre žiakov, rodičov i učiteľov (dajú sa využiť nielen v 

čase pandémie a dištančného vzdelávania, ale i pri absencii žiakov z dôvodu PN a podobne) a 

sú doplnené o zaujímavé pracovné listy.   

 
Daniel Hevier a Ľubomír Feldek: 

Žiakom sme sa snažili spestriť vyučovanie i takýmito zaujímavosťami:  

 - 20. 11. 2020 sa na hodinu 6. A pripojil cez zoom Daniel Hevier a rozprával žiakom veľmi 

kreatívnym spôsobom o štúrovcoch 

 - 20. 4. 2021 poslal žiakom a učiteľom našej školy online pozdrav spisovateľ Ľubomír Feldek 
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§ 2. ods. 1 h 

Projekty 

1/ Názov projektu: Infovek 2 

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 

osvojovania preberaného učiva využívaním interaktívnej tabule, vizualizéra a digitálneho 

mikroskopu s kamerou. Nadácia Volkswagen podporila projekt sumou 2000 €, 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 8. 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 príjmov.  

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. 

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 
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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 

stále 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 € a z Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá 4000 €. 

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 

vysádzame dreviny a kvety, žiaci vyrobia búdky pre vtákov a úkryty pre hmyz. Dlhé 

nevyužívané betónové schody sú pokryté doskami a slúžia 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 environmentálnej 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 exteriéru i interiéru školy. 

8/ Hodina deťom 

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

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 18 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. 
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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.  

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

10/ Čitateľský oriešok - projekt venovaný čitateľskej gramotnosti. 

11/ Čítame s Osmijankom - Osmijankova literárna záhrada - projekt venovaný rozvoju 

čitateľskej gramotnosti - projekt stále prebieha. 

12/ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

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

pedagógom a výchovným poradcom. 

13/ Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávavacie predmety - 

projekt zameraný na prestavbu vzdelávania na základných školách s využitím inovatívnych 

metód výučby. 

14/ Hrdina remesla - podpora polytechnického vyučovania na základných a stredných školách 

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

15/ e-Test - systém elektronického testovania - zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ, SŠ s 

využitím el. testovania. 

16/ 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. 

22/ Projekt Nadácie Život - Zameraný na podporu činnosti aktivít žiakov našej školy. 

23/ Mliečny program s firmou RAJO 

23/ Svetový deň výživy - svetový deň zdravia, akcie školskej jedálne. 

24/ V základnej škole úspešnejší - projekt od 01. 01. 2018 sa rozbehol a vďaka nemu škola 

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

školský psychológ, projekt stále pokračuje. 

25/ Dostaneme ťa do školy - grantový projekt nadácie ZSE a asociácie pomoci postihnutým 

APPA v hodnote 8000 € na zakúpenie a inštaláciu schodiskovej plošiny. 

26/ Biela pastelka spoluúčasť pri verejnej zbierke pre úniu slabozrakých. 

27/ 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. 
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28/ 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 roku 2018/2019 sme podali žiadosť 

na Úrad vlády SR a po podpísaní zmluvy sa nám podarilo tieto dva projekty zrealizovať. Pre 

podprogram č. 2 - výstavba detských ihrísk, sme vybudovali na Komenského ul. ihrisko pre 

našich družinárov. Pre podprogram č. 3 - údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej 

infraštruktúry sa podarilo zrekonštruovať šatne v telocvični na Hurbanovej ulici. 

29/ 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 

 30/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 1“ na mesiace 

apríl až jún 2021. Cieľom výzvy bola podpora pre tie základné školy, ktoré budú 

prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na 

zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. 

31/ Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných 

školách Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo 

kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a 

stredných školách.  Cieľom  bolo zlepšenie vybavenia školských jedální v základných školách 

formou nákupu konvektomatov. 

32/ Letná škola - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej 

len „ministerstvo“)  vypísalo výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v 

školskom roku 2020/2021“. Letné školy  boli  súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie 

dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov. Zámerom Letnej školy bolo 

poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností 

a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021.  
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Ďalšie aktivity školy 

Z dôvodu protipandemických opatrení sa tento školský rok Lyžiarsky výcvik pre žiakov 

7. ročníka, Škola v prírode pre žiakov 4. ročníka  a Plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka  

neuskutočnili. 

§ 2. ods. 1 i 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

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

vykonaná v roku 2017, konkrétne v dňoch od 20. 03. 2017 do 28. 03. 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 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. 

§2 ods. 1 písm. k 

 Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje 

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

nedostatky  
 

SWOT analýza školy 

 Silné stránky 

- odbornosť zamestnancov, 

- moderná a tvorivá cesta výchovy a vzdelávania, 

- získavanie mimorozpočtových prostriedkov, formou zapájania sa školy do projektov, 

- pestrý výber záujmovej činnosti, 

- rozšírená výučba cudzích jazykov ANJ,RUJ, NEJ, FRJ 

- orientácia na tvorivo-humanistickú výchovu 

- individuálne vzdelávanie  - pomoc špeciálneho  pedagóga, asistentov učiteľa, zapojenie sa do 

projektu: v škole múdrejší, letná škola 

- zážitkové a kooperatívne vyučovanie 

- pomoc slabo prospievajúcim žiakom individuálnymi konzultáciami s deťmi a ich rodičmi 

- partnerský prístup a rešpektovanie osobnosti dieťaťa 

- dobre zvládnuté dištančné vzdelávanie zo strany učiteľov, ale aj žiakov 

 Slabé stránky 

- dve budovy od seba vzdialené 300 metrov -zvlášť 1. stupeň a 2 stupeň, zvyšujúce náklady na 

revízie a údržbu 

- vysoké nároky technického vybavenia školy, nevyhovujúci stav striech, ŠJ, chýba zateplenie 

budovy na Hurbanovej ulici 
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- personálny nedostatok nových učiteľov odborných predmetov na 2. stupni 

 

 Príležitosti 

- vysoký podiel vzdelávajúcich sa pedagógov na doplnkovom štúdiu, 

- široká ponuka projektov a spolupráca s organizáciami mesta, 

- podpora rodičovského združenia v realizovaných projektoch a finančná pomoc, 

- pomoc slabo- prospievajúcim žiakom- formou zapojenia sa do projektov a  doučovania 

 Ohrozenia 

- odchod najlepšie prospievajúcich žiakov z 8. ročníka, 

- slabo motivujúce ohodnotenie zamestnancov školy, 

- nedostatočné preškolenie zamestnancov pri zabezpečovaní nových pracovných úloh, 

- zvyšujúca sa administratíva a byrokracia, 

- slabé angažovanie sa viacerých rodičov a záujem o prácu svojich detí, chýbajúca  podpora 

niektorých rodičov pri dištančnom vzdelávaní a ich pomoc , 

- opakujúce sa dištančné vzdelávanie 

§ 2. ods. 3 a  

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

24 žiakov 

6 žiaci 1. stupňa 

18 žiakov 2. stupňa 

ŠVVP na ZŠ 

Práca špeciálneho pedagóga bola zameraná na 3 základné cieľové skupiny: 

-žiakov 

-rodičov 

-pedagógov školy 

Práca so žiakmi 

- priama práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením: v rámci predmetov 

špeciálno-pedagogickej podpory: 

- Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností - RKSaSZ 

- priama práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením mimo rozvrhu alebo priamo na hodine 

v triede s ostatnými spolužiakmi 

- práca so žiakmi na školských akciách  

- práca so žiakmi s individuálnym vzdelávaním 

Cieľom hodín bolo: 

- rozvíjanie špecifických funkcií, ktoré sú predpokladom k úspešnému zvládnutiu čítania, 

písania a počítania (trénovanie pozornosti, pamäti, fonematického uvedomovania,...) 
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- zmierniť VPU a eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nich vyplývajú 

- prevencia vzniku porúch správania ako následku neúspechu 

- utvrdzovaniu obsahu edukácie, ktorý sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany 

vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť 

- rozvíjanie sociálnych zručnosti 

- podporovanie procesu sebavýchovy 

- stimulovať procesy sociálneho fungovania 

- rozvíjať pozitívne sociálne interakcie 

- pracovať v skupine 

- rozvíjať rodinné a rovesnícke vzťahy 

- rozvíjať komunikačné zručnosti 

- spracovávanie informácií 

- zmiernenie narušenej komunikačnej schopnosti 

- aktívna pomoc žiakom pri písaní písomných prác z matematiky, slovenského jazyka a 

literatúry pre žiakov so ŠVVP 

Spolupráca s učiteľmi a asistentmi učiteľov 

- spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho 

vzdelávacieho programu 

- priebežné konzultácie s učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese 

- priebežné konzultácie s asistentmi učiteľov 

- poskytovanie kompenzačných pomôcok a odbornej literatúry, učebného materiálu 

Spolupráca s rodičmi 

- v dohodnutých termínoch individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne 

začleneného dieťaťa 

- stretnutie s budúcimi prvákmi, ktorí budú integrovaní a ich rodičmi 

§ 2. ods. 1 j 

Materiálno-technické podmienky 

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.  V minulosti sme vymenili  dve tretiny 

okien a v tomto školskom roku sa nám podarilo vymeniť  ďalšiu časť okien, bolo by potrebné 

zatepliť plášť budovy a opraviť a zatepliť strechy v pavilónoch a na telocvični, bude potrebné  

ešte dokončiť rekonštrukciu sociálnych zariadení, podlahy, osvetlenia na chodbách. V tomto 

školskom roku sa nám podarilo vymeniť a zrekonštruovať podlahovú krytinu na chodbe, v 

zborovni a v učebni IKT. Zrekonštruovali sme v oboch telocvičniach palubovky a vymenili aj 

osvetlenie v oboch telocvičniach za moderné osvetlenie. Uskutočnila sa rekonštrukcia 

osvetlenia v ďalších 10 triedach, v zborovni, v kanceláriách, vymaľovanie chodieb, 
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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.  Konečne sa nám tento školský rok podarilo získať aj  

finančný príspevok z Ministerstva školstva na opravu a zateplenie striech v pavilóne B a E, čo 

sa podarilo aj urobiť a strechy opraviť. Vzhľadom k finančným možnostiam školy si musí 

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

vymaľovali chodbu školy a časť tried, časť podláh a zrekonštruovali sme časť sociálnych 

zariadení na chodbách, vymaľovali sme triedy a vybudovali 2 triedy z chodieb v pavilóne C. 

Rekonštrukciou prešli ešte dodatočne aj šatne žiakov, opravila sa prekládka vody na 

Komenského ulici a opravili sme upchatú kanalizáciu, robila sa oprava na nadstavec lapaču 

tukov. Vďaka príspevku RZ sme dokúpili do tried chýbajúce dataprojektory, počítače, 

investovali sme nemalú čiastku do aktualizácie softverových  zariadení na Hurbanovej ulici, 

pomôcky na vyučovanie a hlavne sme zabezpečili zakúpenie novej techniky pre zlepšenie 

dištančného vyučovania pre učiteľov školy. Pripravili sme miestnosť pre novú učebňu IKT na 

Hurbanovej ulici, v rámci modernizácie sme dokončili túto učebňu svojpomocne a celá 

je vybavená modernou technikou vďaka projektu Ministerstva školstva. 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 opravili šatne telocvične a vybudovala sa aj 

malá učebňa pre vyučovanie pracovného vyučovania. V oranžovom pavilóne sme  vybudovali 

dve učebne IKT a zabezpečili ľahší prechod žiakov na vyučovanie. Na miesto  IKT učební  

v Hospodárskom pavilóne sme vybudovali tri triedy ŠKD. Na Komenského ul. sme urobili časť 

oplotenia areálu školy a vymenili sme vstupnú bránu do školy a staré bránky sme 

zrekonštruovali novými nátermi, opravujeme poškodené múriky, budeme musieť dokončiť aj 

ďalšiu časť oplotenia. Podarilo sa nám vymeniť časť zariadenia v ŠJ na Komenského ulici aj 

na Hurbanovej ulici. Vymenili sme pracovné stoly a tiež sa kúpili nové sporáky, elektrická pec, 

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

oboch budovách, dokupoval sa riad na stolovanie. Podarilo sa nám získať v projekte 

Ministerstva školstva - Modernizácia ŠJ dva konvektomaty, ktoré uľahčia prácu naším 

kuchárkam v oboch školských jedálňach. 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 – podali sme žiadosť na riešenie tejto situácie na MŠ. 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. V tomto školskom roku škola získala financie  z projektu Rozvoj športu 

2019 a vybudovali sme ďalšie ihrisko  pre ŠKD na Komenského ulici a dokúpiť zopár nových 

prvkov.  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, ktoré 

sme tento školský rok využívali aj pri dištančnom vzdelávaní z dôvodu COVID 19, neustále 

skrášľujeme tieto altánky výsadbou kvetov a vlastnými prácami, vďaka získaniu financií 

projektu ČSOB skrášlili vonkajšie priestory Projektom Bylinkové záhrady- kde  na výchovných 

vyučovacích hodinách deti môžu stráviť čas a venovať sa ich ďalšiemu skrášľovaniu priestorov 

školy. Nábytok nám sponzorsky zakúpili firmy Injekta a Justur. Na skrášlenie vonkajších 

priestorov sme sa zapojili do 7 projektov, v ktorých sme boli pri 4 neúspešní. Zapojili sme sa   

do projektu - Inovatívne prístupy do priestorových riešení výučby na základných a stredných 
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školách s možnosťou zriadiť si na škole napríklad relaxačné kútiky, oddychové zóny, 

spríjemniť si chodby a vestibuly, žiaľ v projekte sme neuspeli. Zakúpil sa nábytok do chodieb, 

zrekonštruoval sa nábytok v kanceláriách, triedach, a zakúpili sme nástenky do všetkých tried, 

opravila sa kanalizácia na Hurbanovej ulici, 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 1. 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 A, teraz aj minulý školský rok v pavilóne C 1 a C 2.  Dobudovali 

sme novú učebňu výpočtovej techniky zo skladu školských dielní, zrekonštruovali sme školskú 

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

Poškodené steny sme opravili drobnými murárskymi prácami a vyzdobili prácami našich 

žiakov. 

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 a hlavne teraz v období COVID-19 nám náklady na dezinfekciu priestorov veľmi stúpli. 

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 sporákov, 

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 – príslušenstvo ku 

konvektomatom, ktoré sme získali  v rámci projektu modernizácia ŠJ pre obe školské jedálne. 

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. V školskom roku 2020/2021 sa neustále počas prevádzky riešili malé havárie - prasknuté  

vodovodné potrubie, výlevky, pokazené a nefunkčné spotrebiče ako je elektrický kotol, 

elektrické bojlery, elektrická pánva, umývačka riadu, zatečenie stien, maľovky, opravy podláh, 

poškodenie elektrospotrebičov, káblov a pod. Objavila sa nám nová havária strechy na 

hospodárskom pavilóne a pokazené čerpadlo na kúrení na Komenského ulici. 

Vybavenosť učební a kabinetov učebnými pomôckami a didaktickou technikou  

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

združenie a zapájanie do projektov pre ZŠ. K dispozícii máme 5 učební, PC - 3 na Hurbanovej 

a 2 na Komenského ulici. Na Hurbanovej i Komenského ulici dopĺňame a vybavujeme učebne 

novými interaktívnymi tabuľami, pomôckami, počítačmi a pod. 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 
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uplynulých školských rokov. Dodávky kníh meškajú a niektoré tituly sa vôbec nebudú 

distribuovať, škola si musí sama obstarávať knihy VO, MŠVVaŠ SR nám na školský rok 

poskytlo dotáciu na nákup kníh pre 1. stupeň a pre 2. stupeň. Škola dlho čakala  na kontrolu 

VO  pre nákup kníh a zariadenia do školskej knižnice v rámci projektu modernizácia škôl 

a konečne je tento projekt  ukončený. V ďalšom školskom roku už budú môcť žiaci  

navštevovať vynovenú školskú knižnicu plnú novej literatúry. 

§ 2. ods. 5 a) 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Rozpočet školy:   ŠKD ŠJ 

Dotácia – OK 256 327 118 457 137 870  

Dotácie – PK 1 556 552 

  

kapitálové príjmy 66 277 

vlastné príjmy 130 004 

mimoriadne príjmy – 

účelovo viazané 
263 694 

Spolu 2 272 854 

    

Výdavky školy:   

bežné  OK ŠKD + ŠJ 256 327 118 457 137 870 

bežné OK vlastných 130 004 

  

kapitálové výdavky 66 277 

spolu OK 452 608 

bežné PK 1 556 552 

Účelovo viazané 263 694 

Spolu PK 1 703 603 

Spolu PK + OK 2 272 854 

% plnenia 100 

    

§ 2. ods. 1 k 

Úspechy a nedostatky 

Vybavenosť knižnice: 

Škola v spolupráci s naším zriaďovateľom mestom Stará Turá sa zapojilo do projektu 

Modernizácia vyučovacieho procesu:  Zlepšenie technického vybavenia  školskej knižnice 

a IKT učebne. Knižnica je sústredená viac na Komenského ulici v Hospodárskom pavilóne  a 

knižný fond je nový, vďaka sponzorom a projektu  ministerstva školstva sa stav školskej 

knižnice zlepšil a máme novú krásnu vynovenú knižnicu plnú nových kníh a nábytku. 

Vzhľadom k tomu, že prevádzkujeme 2 budovy, venujeme knižniciam naďalej pozornosť 

a snažíme sa zabezpečiť aktuálnu literatúru pre žiakov našej školy. 
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Najnutnejšie opravy na Hurbanovej ulici sú: 

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

učebňami techniky), táto oprava bola uskutočnená v mesiaci máj a jún a dokončenie na začiatku 

tohto školského roka vďaka finančnému príspevku MŠVVaŠ SR vo výške 150 000 € a 

príspevku mesta Stará Turá vo výške 10 000 € 

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

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

- rekonštrukcia šatní pri telocvični - jedna časť šatní sa opravila v mesiaci marec z projektu 

Rozvoj športu 2019 vo výške 16 000 € 

- 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 - vydláždiť  

- doplnenie chýbajúceho gastro-zariadenia - hlavne doplniť ku konvektomatu no príslušenstvo 

- zrekonštruovať športový areál 

- vybudovať prístrešok pre bicykle a kolobežky 

 

 

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 a preto sme tento školský 

rok 2 počítačové učebne museli premiestniť do oranžového pavilónu, kvôli neustálym 

výpadkom elektrickej energie. 

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

čiastočné stavebné úpravy 

- oprava strechy telocvične, a hospodárskeho pavilónu - podali sme žiadosť na MŠ na riešenie 

havarijného stavu tejto strechy 

- vybudovanie prekrytia pavilónovej časti s telocvičňou 

- vybudovanie športovísk pre deti 1. stupňa 

- prístrešok pre bicykle a kolobežky 

- rekonštrukcia oplotenia v zadnej časti školy 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Správa o realizácií školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania v školskom roku 2020/2021  

 

V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 

2020/2021 sa obsah vzdelávania vymedzil tak, že sa určujú: 

 

• Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria: 

Jazyk a komunikácia 

Matematika a práca s informáciami 

Človek a spoločnosť 

Človek a príroda 

 

• Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria: 
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Človeka hodnoty 

Človek a svet práce 

Umenie a kultúra 

Zdravie a pohyb 

 

Všetky vzdelávacie oblasti sú vyjadrené prostredníctvom vyučovacích predmetov, 

obsiahnutých v rámcových učebných plánoch pre našu základnú školu. V dennom vzdelávacom 

režime žiakov majú obe skupiny vzdelávacích oblastí vyvážené zastúpenie, odlišuje sa však 

spôsob zadávania vzdelávacích aktivít. Hlavné vzdelávacie oblasti sa vyučovali ako 

vzdelávacie aktivity, na ktoré sa vzťahovalo odporúčané časové vymedzenie indikatívnej 

záťaže v rámci dištančného vzdelávania žiakov. 

Obsah komplementárnych vzdelávacích oblastí sa odporúča využívať ako doplnkové aktivity 

nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže, prípadne sa môže integrovať do obsahu 

hlavných vzdelávacích oblastí (napríklad témy z oblasti Človek a svet práce sa môžu integrovať 

s témami z oblasti Človek a príroda, témy zo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa integrujú 

s témami vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť). Vyučovacie predmety, ktoré sú v 

základnej škole vyučované v rámci voliteľných (disponibilných) hodín, sa do vzdelávacích 

aktivít zaraďovali podľa zváženia základnej školy. Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, 

ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, sa viažu výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. Pre 

aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčujú zadania, ktoré musia 

žiaci plniť povinne. V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné 

vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže 

žiakov. 

 

 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo : 

 Od 02. 11. – 09. 11. 2020 (1. – 4. roč.)  

 Od 09. 01. – 12. 04. 2021 (3. – 4. roč.) 

 Od 02. 02. – 12. 04. 2021 (1. – 2. roč.)  

 od 26. 10. 2020 – 19. 04. 2021 (žiaci 8. – 9. roč.) 

 od 26. 10. 2020 – 03. 05. 2021 (žiaci 5. – 7. roč.) 

 od 17. 05. 2021 – 28. 05. 2021 (5. B /6. A,B / 7. A,C) 

 V škole prebiehalo vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného 

hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. O spôsobe 

vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola v Správe o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, ktorá je súčasťou tejto správy. Na pedagogickej rade bolo odsúhlasené neznámkovať 

výchovné predmety,  na vysvedčení budú mať žiaci miesto známky absolvoval/a. Týka sa to 

týchto predmetov: 

 1. stupeň:  Angličtina hrou, Telesná a športová výchova, Pracovné vyučovanie, 

Hudobná výchova, Etická a Náboženská výchova  

 2.stupeň: Telesná a športová výchova, Etická a Náboženská výchova, Hudobná 

výchova, Občianska náuka, Cvičenia zo SJL a Mat, Svet práce, Regionálna výchova, 

Angličtina tvorivo a hravo  

 Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu 

kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou, ale každý vyučujúci robil maximum. 

 V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné 

hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.  
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 Ostatné hlavné predmety na 1. a 2. stupni budú klasifikované podľa  Metodického 

pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Podklady na hodnotenie 

výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného 

vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. 

konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, 

samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím 

na individuálne podmienky každého žiaka. Počas dištančného vzdelávania sa zapájalo  

približne 80 % všetkých žiakov.  

 Vyučujúce pripravili hodnotenia práce svojich tried počas mimoriadnej situácie, na 

základe ktorých vedúca MZ a PK vypracovala hodnotiacu správu za obdobie v čase 

mimoriadnej situácie. Dištančné vyučovanie bolo na základe zadávania úloh cez 

EduPage, cez ZOOM, Meet, MS Teams. Oboznámili  rodičov o online hodinách a 

informovali  sa o časoch, ktorá by im vyhovovali na online výuku. Spolupráca s rodičmi  

na 1. stupni bola vcelku dobrá, spolupracovali, zapájali sa do projektov a prác. Učiteľ 

rodičom žiakov poskytol adresy rôznych vzdelávacích portálov, napr. oficiálny portál 

www.ucimenadialku.sk, www.gramar.in.sk, Bobyho škola.cz, Learn English kids, 

Eduworld.sk, vzdelávacie programy na Youtub-e…, zasielal vytvorené informačné 

videá k daným učivám (metodický postup/pomôcka pre rodičov, ako dané učivo 

zvládnuť v domácom prostredí), vzdelávali žiakov pomocou internetu prostredníctvom 

EduPage a bezkriedy, online program alf  na opakovanie a utvrdzovanie poznatkov. 

Súčasne upozornili aj na povinnosť sledovať dianie na portáloch EduPage a stránke 

Základnej školy Stará Turá. WhatsApp, FB messenger správy, videohovory alebo 

nahrávky učiteľa i žiakov - nahrávky čítania cudzojazyčných textov, vysvetlenie nového 

učiva. Vyučujúci vyžívali online školenia EduPage ako aj archív inštruktážnych videí 

na zdokonalenie a zefektívnenie svojej práce cez aplikáciu EduPage. Naučili sa 

efektívne využívať aplikáciu tak, aby práca s ňou mohla byť pre žiakov čo najviac 

edukatívna, interaktívna a motivačná. Učitelia dokázali prostredníctvom EduPage 

zaujímavo, prehľadne a zrozumiteľne vysvetliť či prezentovať nové učivo a následne 

ho prostredníctvom interaktívnych online pracovných listov cez EduPage upevniť, 

precvičiť, či zopakovať. Žiaci sa postupne naučili veľmi dobre aplikáciu EduPage 

používať, mohli vidieť spätné výsledky na svoju prácu, mnohí boli i motivovaní, 

zapájali sa viac cez online vzdelávanie ako bežne v škole, ale boli aj situácie, kedy sme 

prácu žiakov museli pre ich nečinnosť urgovať prostredníctvom triednych učiteľov a 

následne cez zákonných zástupcov žiakov. Snažili sme sa pristupovať k žiakom 

individuálne, s ohľadom na technické možnosti, ktoré doma žiaci mali. Ak bol zistený 

problém s prístupom na internet alebo iné technické prekážky, riešili sa tieto situácie 

individuálne a vždy boli nájdené iné možnosti, ako žiakovi zabezpečiť plynulé 

vzdelávanie aj počas prerušenia školskej dochádzky. Využívali sa rôzne formy - 

zasielanie pracovných listov so zadaniami na precvičenie mailovou formou, podľa 

potreby i poštovou formou, osobným odovzdaním cez zákonných zástupcov alebo nimi 

určených kontaktných osôb, donáška do schránky, v niektorých prípadoch telefonický 

kontakt so žiakom. Ak to technické možnosti dovoľovali niektorí učitelia a žiaci 

komunikovali cez videohovory prostredníctvom aplikácie messenger alebo Zoom.  

Žiakom 1. a 2. stupňa bol zabezpečený prístup k audio nahrávkam z učebníc aj 

pracovných zošitov. V prípade žiakov vyžadujúcich si väčšiu starostlivosť (nie len 

integrovaní žiaci), učiteľ telefonicky konzultoval vzniknuté situácie so školskými 

pedagógmi a spolupracoval aj so študijným centrum BASIC Trenčín - forma 

poradenstva pri riešení problémov s učením sa detí. Komunikácia prebiehala aj 

prostredníctvom mailových správ, video-rozhovorov.  
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Práca  žiakov s ŠVVP počas dištančného vzdelávania: 

 Žiakom so ŠVVP, integrovaným žiakom a žiakom, ktorí mali vzdelávacie problémy sa 

počas mimoriadneho prerušenia vyučovanie venovala okrem vyučujúcich aj špeciálna 

pedagogička Mgr. A. Uhrová, Mgr. Z. Chudíková a asistenti. Všetko učivo sa podľa TVVP 

prebralo a neprenáša sa do vyššieho ročníka. Pedagogickí zamestnanci v rámci dištančného 

vzdelávania vzdelávali žiaka so zdravotným znevýhodnením, zohľadňovali individuálne 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov. Prioritou bolo upevňovanie a prehlbovanie 

nadobudnutých schopností, zručností a návykov žiakov, gramatických javov, 

zdokonaľovanie techniky čítania a porozumenia, práca s textom, a motivácia žiakov. 

Školský špeciálny pedagóg, pedagogickí asistenti boli súčasťou „učiteľských tímov“, 

poskytovali podporu a asistenciu učiteľom a zákonným zástupcom žiakov pri 

prispôsobovaní vzdelávacích aktivít individuálnym a špeciálnym výchovno-vzdelávacím 

potrebám žiakov, pri tvorbe alebo úprave učebných materiálov, ako aj pri zabezpečovaní 

dostupnosti kompenzačných pomôcok a pracovných listov pre žiakov. Špeciálny pedagóg 

a asistenti učiteľa navzájom medzi sebou komunikovali a každodenne sa zúčastňovali 

výchovno-vzdelávacom procesu, kontaktovali žiakov, spolupracovali s pedagogickými 

zamestnancami, so zamestnancami poradenských centier a so zákonnými zástupcami 

žiakov. Pomáhali lepšie pochopiť preberané učivo a orientovať sa v zadaných úlohách. 

Niektorí rodičia potvrdili, že úlohy zvládajú a pomoc nepotrebujú. Niektorým žiakom, ktorí 

uvádzali technické problémy, boli pracovné listy a pomôcky doručené alebo odovzdané v 

papierovej podobe (na vyzdvihnutie v škole, alebo odnesené priamo domov). Boli aj 

rodičia, ktorí nereagovali na opakované kontaktovanie, alebo povedali, že už dozrú na 

žiakov, ale výsledok bol minimálny. Mínusom bol aj chýbajúci priamy výklad daného učiva 

vyučujúcim. Niektorým deťom chýbal systém v učení, dostatočná motivácia, zadelenie času 

počas dňa. Ďalšie mínusy: - zrušenie preverovania školskej zrelosti pri zápise detí do 1. 

ročníka. So žiakom, ktorý sa nezapájal do dištančného vzdelávania, sa triedny učiteľ spolu 

s rodičmi dohodol na postupe, ktorý bol pre dieťa najvhodnejší na doplnenie nedostatkov. 
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Záver 

Ku dňu 30. 06. 2020 sme poskytli vzdelanie 728 žiakom školy vo veku 6 - 15 rokov. 

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

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

zmysluplne prežívať svoj voľný čas aspoň v prvej polovici školského roka. V škole sme 

povinne vyučovali anglický jazyk a druhý cudzí jazyk - nemecký a ruský jazyk. Priebežne a 

podľa potreby sme poskytovali poradenstvo pre rodičov a deti aj v čase mimoriadnej situácie 

COVID-19. 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, 

zabezpečila plynulú prevádzku a dezinfekciu aj v čase COVID-19 v mesiacoch  máj a jún, kedy 

sa obnovila prevádzka školy. Všetci zamestnanci školy (pedagogickí i nepedagogickí) sa svojou 

statočnou prácou podieľajú na plnení stanovených cieľov aj v tomto náročnom období. 

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 a zavádzaním moderných technológii do školy.  

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

škola má dobrú úroveň. Prioritou školy je moderné vyučovanie v moderných učebniach. 

V budúcnosti sa naďalej uvažuje zriaďovať  triedy - skupiny s rozšíreným 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, rozvoj duálneho vzdelávania a práca s talentami, pripraviť 

žiaka na samostatný život v modernej spoločnosti – využitie multimediálnych technológií, 

pevné duchovné hodnoty, zásady správania. 

 

 

 

 

V Starej Turej, 15. 09. 2021                                                Vypracovala: Mgr. Jana Koštialová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

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

Hurbanova 128/25 Stará Turá bola prerokovaná Pedagogickou radou dňa 30. 08. 2021 (viď 

zápisnica z Pedagogickej rady zo dňa 30. 08. 2021). 

Predkladateľ: Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

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

              podpis riaditeľky školy + pečiatka 

 

 

 

 

 

§ 3. ods. 1  

 

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. 2021. 

Predkladateľ: Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy 

 

Stanovisko Rady školy: BERIEM NA VEDOMIE 

 

 

 

 

 

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

    Mgr. Anna Haverová, predseda Rady školy 

 



29 
 

§ 3. ods. 2  

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  

                          primátor mesta Stará Turá 

 

 


