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Z nových učebných pomôcok od TSK sa tešia už aj žiaci ZŠ Štefana Závodníka v Pružine 
 
V rámci projektu podpory polytechnizácie vyučovania sa na ZŠ vyučuje s novým notebookom 
a tromi programovateľnými stavebnicami MERKUR od Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK). 
 
Odovzdanie nových učebných pomôcok sa uskutočnilo počas celoškolského rodičovského 
združenia spomínanej základnej školy. Pre základnú školu, ktorá nesie čestný názov po 
štúrovcovi, národnom buditeľovi a zakladateľovi prvých dedinských škôl na Slovensku v 19. 
storočí, sú učebné pomôcky veľkým prínosom, keďže školu navštevujú deti zo 6 okolitých 
dedín. V súčasnosti sa v škole vzdeláva takmer 250 žiakov v 13 triedach. 
 
Notebook a tri programovateľné stavebnice MERKUR z rúk Evy Žernovičovej, vedúcej 
Oddelenia školstva, mládeže a športu na Úrade TSK prevzala riaditeľka Základnej školy 
Štefana Závodníka v Pružine Darina Michálková. „Sme radi, že sme od Trenčianskeho 
samosprávneho kraja dostali tieto učebné pomôcky, veľmi nám to pomôže a aj žiaci budú 
spokojní. U nás sa technické predmety vyučujú dvojhodinovo v každom ročníku. Naši žiaci 
majú skúsenosti so stavebnicami Merkur, preto sme zvolili ich výber,“ uviedla riaditeľka.    
 
V rámci projektu Hrdina remesla a projektu podpory polytechnizácie vyučovania na 
základných a stredných školách v Trenčianskom kraji sa župa snaží o to, aby žiaci základných 
škôl získali zručnosti v technických odboroch a následne si vybrali tú správnu strednú školu, 
ktorá ich kvalitne pripraví pre trh práce. O učebné pomôcky môže požiadať akákoľvek základná 
škola v kraji. „Víziou Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania je podpora 
stredného odborného školstva, obzvlášť duálneho vzdelávania, v ktorom je TSK lídrom na 
Slovensku. Pre školský rok 2017/2018 máme momentálne ponuku cez 500 učebných miest pre 
žiakov stredných odborných škôl,“ priblížila Eva Žernovičová z Úradu TSK. 
 
Okrem celoškolského rodičovského združenia sa v priestoroch školy uskutočnila výstava prác 
žiakov školy a veľkonočná výstava. Rodičia, tak na vlastné oči mohli vidieť šikovnosť a nadanie 
svojich detí. Základnej škole Štefana Závodníka v Pružine, ktorú navštevujú deti z celej 
Pružinskej doliny, chýba momentálne telocvičňa. Aj napriek tomuto faktu, žiaci tejto školy 
dosahujú na športových podujatiach výborné výsledky. 
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