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8.2 Základné školy 
 

 

Psychologická poradňa pre deti v čase zatvorených škôl 

 

Mesto Trenčín spustilo od pondelka 20. apríla psycholo-

gickú pomoc pre deti základných škôl vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti. Na komunikáciu môžu použiť telefonovanie, e-

mail, WhatsApp či facebookový Messenger. 

S problémami dlhodobej izolácie sa v týchto dňoch pa-

sujeme všetci. Dolieha rovnako na dospelých i deti. Najlepšia 

cesta, ako nedovoliť našim úzkostiam a strachom, aby nás 

prevalcovali, je hovoriť o nich. Ak nemáme na blízku nikoho 

známeho, pomoc môže byť na druhej strane telefónnej linky. 

Stačí vyplniť kontaktný formulár.  

„Máme pripravené tri školské psychologičky, ktoré posky-

tujú psychologickú pomoc. Na mobilný telefón môžu deti 

poslať svoje telefónne číslo a následne ich psychologička bude 

kontaktovať. Deti môžu mať problém s vyučovaním, môžu mať 

problém z toho, že sú už dlho doma,“ povedala vedúca útvaru 

školstva Ľubica Horňáčková. 

www.trencin.sk 20.04.2020 

Pomocná evidencia 203/01/2020 

 

Do mestských škôl v nastúpi takmer 550 prvákov 

 

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 

2020/2021 sa v školách zriadených mestom Trenčín konal bez 

účasti detí od pondelka do stredy 20. – 22. apríla. 

Zo 619 šesťročných detí, ktoré prišli rodičia zapísať, by malo 

545 nastúpiť v septembri do prvých tried. O odklad povinnej 

školskej dochádzky požiadalo pre svoje dieťa 74 zákonných 

https://forms.gle/jyx3n2nvceUPPXxd7
http://www.trencin.sk/
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zástupcov. Rozhodne o tom odborné vyšetrenie Centra pedago-

gicko- -psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). 

Viac ako stovku detí zapísali v ZŠ na Ulici L. Novomeského 

(107), v ZŠ na Hodžovej (106) a na Veľkomoravskej (103). Do 

prvej triedy pre mimoriadne nadané deti – projekt Aprogen v 

ZŠ Kubranská pravdepodobne nastúpi 14 prváčikov. 

www.trencin.sk 20.05.2020 

Pomocná evidencia 205/01/2020 

 

Žiaci z Kubranskej ulice prví v programátorskej súťaži 

 

Žiaci zo Základnej školy Kubranská už niekoľko rokov 

úspešne bodujú v Celoslovenskej programátorskej súťaži 

Palma Junior. V aktuál-

nom XV. ročníku súťaže 

stihli prvé dve kolá 

absolvovať ešte v bež-

ných podmienkach 

v škole. V treťom kole 

už museli pracovať sa-

mostatne z domu.  

Ako informovala ich 

učiteľka Eva Mareko-

vá, vďaka výsledkom 

z troch domácich kôl sa aj tento rok dve družstvá prebojovali 

do celoslovenského finále. Uskutočnilo sa v online priestore 

v stredu 17. júna. Krásne prvenstvo v ňom získal tím chlapcov 

Juraj Marek a Michal Čarnogurský (žiak osemročného 

Gymnázia Ľudovíta Štúra). Dievčenský tím v zložení Lucia 

Ševčovičová a Zuzana Mareková získal v konkurencii 

desiatich tímov štvrté miesto.  

Info 30.06.2020 

Pomocná evidencia 289/01/2020 

http://www.trencin.sk/
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Vyhodnotili súťaž v tvorbe školských časopisov 

 

Do 25. ročníka súťaže v tvorbe školských časopisov sa 

prihlásilo 11 základných škôl okresu Trenčín, sedem tren-

čianskych a štyri mimotrenčianske. Vzhľadom na epidemio-

logickú situáciu boli 

pozmenené kritériá 

súťaže – hodnotilo 

sa jedno číslo ča-

sopisu namiesto pô-

vodne stanove-

ných dvoch čísel.  

Podmienku súťa-

že – vydať školský 

časopis s rozsahom 

najmenej 10 strán a dodržať predpísanú obsahovú stránku 

časopisov - splnili všetky redakčné rady. 

Organizátorom súťaže je mesto Trenčín. Odborná porota 

pod vedením profesionálneho žurnalistu a kronikára mesta 

Pavla Seriša vyhod-

notila a ocenila ce-

loročnú prácu re-

dakčných tímov tesne 

pred koncom školské-

ho roka v piatok 26. 

júna v sobášnej sieni 

Mestského úradu 

v Trenčíne. 

Zlaté pásmo získali 

časopisy Nonstop (ZŠ Kubranská), (Zá)školáčik (ZŠ 

Bezručova), Domino 4 (ZŠ Veľkomoravská), Jedenástka (ZŠ 

Ul. L. Novomeského) a Úsmev (Spojená škola internátna 

Vladimíra Predmerského). Do strieborného pásma porota zara-
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dila časopisy Úlet (ZŠ Východná), Školák (ZŠ s MŠ Soblahov), 

Žirafa (ZŠ Dlhé Hony) a Omšenáčik (ZŠ Omšenie). Bronzové 

pásmo získali časopisy Škola očami detí (ZŠ Jána Lipského s 

MŠ Trenčianske Stankovce) a Veverička  (ZŠ Neporadza). 

www.trencin.sk 26.06.2020 

Pomocná evidencia 300/01/2020 

 

Špeciálna trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením 

 

Základná škola na Východnej ulici otvorila v stredu 2. sep-

tembra  špeciálnu triedu pre deti so zdravotným znevýhod-

nením s narušenou komunikačnou schopnosťou. V rámci tren-

čianskych mestských škôl je prvá. 

O jej zriadenie požiadala riaditeľka školy Tatiana Hribová. 

„Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

narastá a žiadosti na zriadenie špeciálnej triedy prichádzajú aj 

zo strany rodičov,“ uviedla. Vznik takejto triedy podporilo 

i trenčianske Centrum pedagogicko-psychologického pora-

denstva a prevencie a tiež Centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva. 

http://www.trencin.sk/
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Vzdelávanie v špeciálnej triede sa začalo prípravným roč-

níkom, ktorý je určený pre deti, ktoré v danom školskom roku 

dosiahnu 6 rokov, ale nedosiahnu školskú spôsobilosť, čiže 

budú mať odklad povinnej školskej dochádzky a zároveň 

diagnostikovanú narušenú komunikačnú schopnosť. 

Špecifickým vyučovacím predmetom je individuálna logo-

pedická intervencia, aby sa podporil rozvoj reči a jazykové 

schopnosti detí. To je prvý predpoklad na úspešné zvládnutie 

čítania a písania. 

Absolvovanie prípravného ročníka sa bude považovať za 

prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po jeho ab-

solvovaní môže žiak pokračovať vo vzdelávaní v bežnej triede 

základnej školy alebo môže kontinuálne prejsť do 1. ročníka 

špeciálnej triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schop-

nosťou. Najvyšší počet detí v prípravnom a ďalej v 1. až 4. 

ročníku takejto triedy je 8 žiakov. Trieda je naplnená do 

maximálne počtu detí. 

Mestskí poslanci sa zhodli na tom, že zaškolenie detí so zdra-

votným znevýhodnením v prípravnom ročníku je lepšou al-

ternatívou než ich zotrvávanie v materskej škole. Zriadenie 

špeciálnej triedy podporili. Škola na Východnej ulici má na to 

všetky potrebné podmienky. Jej fungovanie bude plne pokryté 

normatívom z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. 

www.trencin.sk 21.08.2020 

Pomocná evidencia 381/01/2020 
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