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8.2 Základné školy 
 

 

Trenčianski piataci sú medzi najlepšími na Slovensku 

 

Do testovania žiakov 5. ročníka základných škôl sa na Slo-

vensku zapojilo celkovo 46 360 žiakov na 1487 základných 

školách. Zo 496 piatakov ôsmich trenčianskych ZŠ v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín sa testovania zúčastnilo 

467. 

V matematike piataci z trenčianskych škôl dosiahli úspeš-

nosť 67,68 percenta, čo je v porovnaní s celoslovenským vý-

sledkom o 8,38 percenta lepšie. Trenčianski žiaci získali 

v priemere 20,3 bodu,  čo je o 2,5 viac ako priemer v rámci SR. 

V teste zo slovenského jazyka a literatúry  dosiahli Tren-

čania 65,41-percentnú úspešnosť, čo je o 7,01 percenta lepšie 

ako je slovenský priemer. V počte bodov presiahli priemer 

Slovenska o 2,1 jeho hodnoty. 

V rámci základných škôl patriacich pod zriaďovateľskú pô-

sobnosť Mesta Trenčín najvyššiu úspešnosť v matematike 

dosiahli piataci zo ZŠ na Kubranskej ulici, v slovenskom jazy-

ku a literatúre sa najviac darilo žiakom zo ZŠ na Bezručovej. 

Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedo-

mostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o 

ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ. 

www.trencin.sk 06.02.2019 

pomocná evidencia 100/1/2019 

 

Najlepšia je opäť Základná škola na Dlhých Honoch 

 

V aktuálnom školskom roku inštitút INEKO už po druhýkrát 

zverejnil rebríček základných škôl na Slovensku. Z 88 hod-

http://www.trencin.sk/
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notených základných škôl nášho kraja sa až šesť trenčianskych 

základných škôl umiestnilo v prvej dvadsiatke. 

Najlepšie obstála ZŠ Dlhé Hony, keď obsadila 3. miesto. 

V rámci Slovenska sa umiestnila na 13. priečke. V rámci nášho 

kraja sa v prvej dvadsiatke okrem ZŠ Dlhé Hony (3. miesto), 

umiestnili aj ZŠ L. Novomes-

kého (7. miesto), ZŠ Hodžova 

(11. miesto), ZŠ Bezručova 

(12.miesto), ZŠ Veľkomorav-

ská (17. miesto). Na 25. mies-

te bola vyhodnotená ZŠ Kub-

ranská. 

Základná škola na Dlhých 

Honoch si dlhodobo udržuje popredné umiestnenie v tomto 

hodnotení, s počtom bodov 8,5 obsadila výborné 13. miesto 

v rámci celého Slovenska.  

Zverejnený rebríček zohľadňuje výsledky žiakov v celo-

národnom testovaní, umiestnenia v súťažiach, výsledky škol-

skej inšpekcie, finančné zdroje škôl v prepočte na 1 žiaka, na 

základe počtov učiteľov a žiakov, vrátane informácie o počte 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rebríček vy-

chádza aj z informácie, do akej miery učitelia využívajú digi-

tálne technológie. 

www.trencin.sk 02.05.2019 

Pomocná evidencia 324/1/2019 

 

Zástupcovia piatich krajín o projekte Dary prírody 

 

V rámci programu Erasmus+ navštívili v máji Základnú 

školu na Bezručovej ulici partneri ich spoločného projektu Dary 

prírody - zástupcovia španielskej, chorvátskej, rumunskej a tu-

reckej školy.  

Základná škola na Dlhých Honoch. 

http://www.trencin.sk/
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Projekt, financovaný z fondov EÚ, sa začal v roku 2018 

a skončí sa v septembri 2020. Každý mesiac pracujú žiaci na 

rôznych aktivitách, pričom rozvíjajú svoju kreativitu.  Navrhu-

jú, tvoria a pokúšajú sa predávať svoje vlastné výrobky,  skú-

majú svoje tradičné kultúry a vymieňajú si materiály a skúse-

nosti. Lepšie tak spoznávajú a môžu oceniť ostatné kultúry. 

Spoločne debatujú o prírodných zdrojoch, ich lepšom využití 

a zachovaní pre budúcnosť.  

Učiteľov prijal vo štvrtok 30. mája na Mestskom úrade 

v Trenčíne primátor mesta Richard Rybníček.   

Info 30.05.2019 

Pomocná evidencia 402/1/2019 

 

Žiaci z Opatovej pozvali do školy darcov krvi 

 

Základná škola na Potočnej ulici pozvala v piatok 31. mája 

ľudí darovať krv. Do školy prišlo 22 darcov.  

„Veľké zastúpenie mali chlapci z Dobrovoľného hasičského 

zboru Trenčín – Opatová a rodičia našich žiakov, ale aj ľudia 

z okolia,“ povedala riaditeľka školy Zdenka Hricková. So 

zdravotníckym personálom sa už poznajú, výjazdy do školy 

robia už deviaty rok, v júni k MDD a v decembri na Mikuláša. 

Rodičia, ktorí darovať krv nemôžu, pomáhajú s občerstvením. 

Deti pripravujú darčeky. Každého, kto zo školy odchádza, ob-

darujú a poďakujú mu.  

„Takto vychovávame potenciálnych darcov krvi, poukazu-

jeme na tento šľachetný čin. Deti sú veľmi hrdé, ak sa môžu so 

svojimi rodičmi pri darovaní krvi odfotografovať,“ doplnila 

Zdenka Hricková.  

Info 25.06.2019 

Pomocná evidencia 407/1/2019 
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Trenčianski deviataci lepší ako slovenský priemer 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského 

jazyka a literatúry a z matematiky sa konalo v stredu 3. apríla. 

Z ôsmich mestských ZŠ sa zúčastnilo 402 deviatakov. 

V matematike dosiahli úspešnosť 72,75 %, čo je v porovnaní 

s celoslovenským výsledkom o 9,65 % lepšie. Získali v prieme-

re 21,82 bodu, čo je o 2,92 viac ako priemer v rámci SR. V teste 

zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli 71,31 % úspešnosť, 

čo je o 9,01 % lepšie ako slovenský priemer. V počte bodov 

presiahli priemer Slovenska o 2,68 jeho hodnoty.  

Najvyššiu úspešnosť v matematike dosiahli deviataci zo ZŠ 

na Kubranskej ulici s výsledkom 80,9 %, v slovenskom jazyku 

a literatúre sa najviac darilo žiakom zo ZŠ na Bezručovej ulici, 

ktorí dosiahli 78,6 %.  

www.trencin.sk 03.06.2019 

Pomocná evidencia 414/1/2019 

 

Súťaž v tvorbe školských časopisov 

 

V stredu 26. júna v priestoroch ZŠ Kubranská vyhodnotili 

súťaž v tvorbe školských časopisov. Do 24. ročníka súťaže sa 

prihlásilo 13 základ-

ných škôl z okresu 

Trenčín, z toho 8 

trenčianskych.  

Podmienkou bo-

lo vydanie dvoch 

čísel s rozsahom 

najmenej 10 strán. 

Splnilo ju 12 škôl. 

Zlaté pásmo získali 

časopisy Nonstop ZŠ Kubranská, (ZÁ)Školáčik ZŠ Bezručova, 

http://www.trencin.sk/
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Bociany ZŠ s MŠ Svinná, Domino 4 ZŠ Veľkomoravská, 

Úsmev SŠI Trenčín a Zo života pred tabuľou ZŠ Melčice – 

Lieskové. Do strieborného pásma porota zaradila časopisy 

Školák ZŠ s MŠ Soblahov, Žirafa ZŠ Dlhé Hony, Úlet ZŠ 

Východná, Chocholúšik ZŠ s MŠ Chocholná – Velčice a 

Jedenástka ZŠ L. Novomeského. Bronzové pásmo získal 

časopis Za dverami ZŠ Potočná.  

Súťaž organizovalo Mesto Trenčín v spolupráci so ZŠ na 

Kubranskej ulici.  

Info 30.07.2019 

Pomocná evidencia 511/1/2019 

 

Začal sa 2. ročník školského korčuliarskeho programu 

 

V pondelok 9. septembra sa začal druhý ročník školského 

korčuliarskeho programu pre žiakov 2. ročníka základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 

V tomto školskom roku sa do spoločného dvojročného pro-

jektu Slovenského zväzu 

ľadového hokeja (SZĽH) 

a Mesta Trenčín aktívne 

zapojí 517 druhákov. 

Niektorí z nich sa posta-

via na ľad v korčuliach 

po prvý raz, iní sa budú 

v korčuľovaní zdokona-

ľovať. Ako prví vyšli na 

ľad Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne druháci zo 

Základnej školy na Hodžovej ulici. Do apríla sa na ňom 

vystrieda 24 tried. 

Ľadovú plochu pre školský korčuliarsky program poskytuje 

zdarma Mesto, zabezpečuje aj dopravu žiakov zo škôl na 

štadión a späť. Zároveň vytvára podmienky pre uzavretie a 
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financovanie pracovného pomeru so štyrmi ambasádormi 

športových aktivít. SZĽH poskytuje výstroj pre účastníkov, 

zabezpečuje pre nich občerstvenie a diplomy. 

Projekt „Športové centrum pri základnej škole“ sa týka aj 

popoludňajšieho športového programu pod dohľadom 

ambasádorov športových aktivít pre žiakov 1. stupňa na štyroch 

školách. 

www.trencin.sk 12.09.2019 

Pomocná evidencia 652/1/2019 

 

Medzinárodný úspech Kubranských nadšencov  

 

Tím Kubranských nadšencov - žiaci zo Základnej školy 

Kubranská a Osemročného gymnázia Ľudovíta Štúra v Tren-

číne - sa v piatok 6. decembra v Žiline zúčastnil regionálneho 

kola medzinárodnej 

robotickej súťaže pod 

názvom First Lego 

League.  

Na splnení robo-

tických misií, ako aj 

na inovačnom pro-

jekte, ktorého úlohou 

bolo nájsť urbanis-

tický problém a na-

vrhnúť jeho riešenie, pracovali už od augusta. Aj s pomocou 

odborníkov z Mesta Trenčín sa im podarilo získať spomedzi 

desiatich súťažiacich tímov 3. miesto. Ďalšou úspešnou dis-

ciplínou bola Robot Game, v ktorej skončili takisto tretí.  

Celkové 5. miesto potešilo, ako aj množstvo cenných 

skúseností, ktoré mladí ľudia z Trenčína získali.  

Info 02.01.2020 

Pomocná evidencia 930/1/2019 

http://www.trencin.sk/
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ZŠ na Ulici L. Novomeského oslávila 40. výročie vzniku 

 

Základná škola na Ulici  L. Novomeského 11 v Trenčíne 

oslávila v piatok 13. decembra svoje 40. narodeniny. Za štyri 

desaťročia svojej existen-

cie prešla škola mnohými 

úspešnými či menej ús-

pešnými obdobiami.  

„Prví absolventi sú už 

dnes rodičmi, niektorí do-

konca starými rodičmi 

a školu navštevujú ich deti 

či vnúčatá. Generácia pr-

vých učiteľov sa pomaly vytráca, prichádzajú stále noví a noví. 

Ale poslanie školy zostáva stále rovnaké – sprostredkovávať 

nové poznatky, vzdelávať, vychovávať, pripravovať pre život,“ 

povedal v príhovore riaditeľ školy Marián Hrnčár. 

ZŠ na Ulici L. Novomeského začala svoju činnosť 1. sep-

tembra 1979. Škola vznikla pre potreby rýchlo sa rozrasta-

júceho sídliska Juh. Vý-

stavba školského areálu 

sa začala v máji 1974 a do 

užívania bol odovzdávaný 

po etapách od roku 1977. 

Ako posledný bol odo-

vzdaný pavilón telový-

chovy v roku 1979. V čle-

nitom teréne na kopci pod 

lesoparkom Brezina tak 

vyrástli dve školy prepojené spojovacími chodbami – ZŠ na 

Saratovskej ulici a ZŠ na Ulici L. Novomeského. Pre klesajúci 

počet detí boli v roku 2004 obe školy zlúčené. 
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 Od roku 1979 ZŠ na Ul. L. Novomeského vyprevadila 

doteraz do života 3543 detí, vystriedalo sa tu 211 pedagogic-

kých pracovníkov, ktorých riadilo 10 zástupkýň. Škole šéfovalo 

6 riaditeľov, z ktorých každý tu zanechal svoju stopu. Boli to 

Jozef Zima, Jaroslava Furendová, Anton Lacko, Margita 

Homolová, Jozef Spišák a Marián Hrnčár. 

 Na oslavách jubilea školy sa zúčastnili bývalí i terajší za-

mestnanci a zástupcovia mesta Trenčín na čele s primátorom 

mesta Richardom Rybníčkom. Pozreli si pekný program, 

ktorý pripravili žiaci školy. 

Vlastný text 13.12.2019 

Pomocná evidencia 957/1/2019 


