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História ZŠ na Tematínskej ulici 

 Základná škola na Štúrovej ulici v Novom Meste nad Váhom je prvou a najstaršou 

základnou školou na území Nového Mesta nad Váhom. Základný kameň bol položený  

7. marca 1930 pri príležitosti 80. narodenín prezidenta T. G. Masaryka. Presne o rok bola 

budova školy postavená a slávnostne otvorená. V celom meste vládol slávnostný ruch a bolo 

slávnostne vyzdobené. Čestnými hosťami a zároveň slávnostnými rečníkmi boli 

miestostarosta obce Ján Trnovský, zemský školský inšpektor František Heřmanský, poslanec 

Ivan Markovič a ďalší. Po veľkolepej slávnosti odovzdali budovu správcovi školy Pavlovi 

Sedláčkovi. 

 Škola bola postavená mestom za prispenia štátu nákladom 1.600.000,- Kčs. V tom 

čase to bola najkrajšia škola v Novomestskom okrese a niesla meno prezidenta T. G. 

Masaryka. 

6.apríla 1931 - škola sa definitívne presťahovala do novej budovy (dovtedy roztrúsená po 

celom meste) 

1986 - Základná škola na Štúrovej ulici sa rozšírila o nové priestory. Bola daná do prevádzky 

prístavba s 12 triedami, školskou jedálňou a dvoma telocvičňami. 

1986/87 - vytvorené triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných 

predmetov 

1987/88 - vytvorená učebňa výpočtovej techniky 

1994/95 - vytvorená športová trieda so zameraním na futbal 

1997/98 - ku škole pričlenená integráciou zrušená Základná škola na Tematínskej ulici 

1. januára 1998 - škola zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou 

subjektivitou. Zameranie školy doplnené o športovú triedu zameranú na tenis.  

2003/04 - zriadená 1 špeciálna trieda pre telesne postihnutých žiakov. 

2005/2006 - škola oslávila 75. výročie otvorenia starej budovy slávnostnou akadémiou 

2006 - škola zaradená do celoštátneho projektu „Infovek“, ktorý je zameraný na rozvoj 

počítačovej gramotnosti. K tomuto účelu má škola vybavenú počítačovú triedu, ktorú 

využívajú žiaci denne počas výuky a popoludní v záujmových krúžkoch pod vedením 

kvalifikovaných pedagógov. 

31.10.2006 -  špeciálna trieda prezentovala na benefičnom koncerte a vystúpenie detí z tejto 

triedy malo veľký úspech a ohlas 

november 2006 - otvorené nové ihrisko s umelým povrchom na Tematínskej ulici 
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2008/2009 – začal pracovať v škole žiacky parlament. Bol sformovaný zo zástupcov všetkých 

tried a pravidelne sa stretáva pod vedením pedagóga. 

 V súčasnosti otvorila škola 22 tried (483 žiakov), z toho 10 tried v 1. - 4. ročníku a 12 

tried v 5. - 9. ročníku. Škola zamestnáva 40 pedagogických a 15 nepedagogických 

zamestnancov. 

 

 

Adresa a kontakty: 

Základná škola, Tematínska 2092 

915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Telefón: 032/740 6513 

Web: www.zstematinskanmnv.edupage.org 

E-mail: zstematinska@mail.icss.sk 

 

Zdroj: http://zstematinskanmnv.edupage.org/ 
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