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komisií 

 



 2 

S p r á v a  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Súkromného športového gymnázia, SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice 

za školský rok 2016/2017 

 

I. Údaje o škole 

 

1) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov školy:  Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice 

2. Adresa školy: SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice 

3. telefónne číslo: 032 655 2677, 0911 552 677                              

4. Internetová adresa: www.sportovegymnazium.sk  

e-mailová adresa: sekretariat@sportovegymnazium.sk 

5. Zriaďovateľ: SPORT SCHOOL, s.r.o. 

 

2) Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Marián Janák riaditeľ školy  

Mgr. Ján Hudec zástupca riaditeľa školy pre šport 

Mgr. Katarína Jurgová                                           výchovný poradca 

 

3)  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

 Údaje o rade školy: 

 

 Vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Vydáva štatút rady školy. 

Predsedom rady školy je Daniel Ježík, ktorý je štatutárnym orgánom riadiacim činnosť rady školy a 

koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom 
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vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Rada školy má sedem členov. Zasadá podľa plánu práce a 

svojho harmonogramu 4 krát za školský rok. 

Na svojich zasadnutiach sa v školskom roku 2016/2017 zaoberala základným smerovaním školy, 

dodržiavaním školského výchovno-vzdelávacieho programu, plánom práce školy, vnútorným 

poriadkom školy, riešením aktuálnych problémov školy, organizáciou prijímacích a maturitných 

skúšok, návrhom počtu tried a žiakov školy.  

 

4) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

 

Prehľad (zoznam) poradných orgánov riaditeľa školy: 

 

Výchovný poradca: Mgr. Katarína Jurgová 

Predseda PK Gymnazista: PaedDr. Františka Vranková 

Predseda PK Šport a zdravie: Mgr. Zuzana Bridová 

Koordinátor maturitných skúšok: Bc. Lukáš Gallo 

Koordinátor elektronického testovania: Mgr. Miroslav Zavacký 

Koordinátor pre POP: Mgr. Marián Janák 

Koordinátor študentskej samosprávy: Mgr. Zuzana Nosková 

Školský psychológ: Mgr. Zuzana Breznická 

 

Metodické orgány (predmetové komisie – PK) na škole tvoria skupiny pedagogických 

pracovníkov, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími úlohami, plnením tematických 

výchovno - vzdelávacích plánov. Majú vymedzené svoje postavenie, poslanie a ciele činnosti. 

Sledujú novinky predmetov svojej aprobácie, usmerňujú a ovplyvňujú osobnostný a profesijný rast 

zamestnancov školy. Pre teoretické vzdelávanie bola stanovená PK Gymnazista, pre športové 

predmety a športovú prípravu pracovala PK Šport a zdravie. 

Plány predmetových komisií vymedzujú ciele a metódy dosiahnutia stanovených úloh, termíny 

realizácie ako i zodpovednosť za ich plnenie, kontrolu a hodnotenie.  

Zasadnutia predmetových komisií vytvárajú priestor aj pre diskusiu členov, prenos aktuálnych 

informácií zo vzdelávacích podujatí, z osobnostného a profesijného rastu. Podnecujú tvorivý 

potenciál učiteľov, akceptujú požiadavky modernizácie učebných pomôcok, učebníc, odborných 

učební, kabinetov, námety, návrhy, koordinujú prácu uvádzajúcich učiteľov. 
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Predmetové komisie v školskom roku 2016/2017 zasadali pravidelne podľa plánu a v závere šk. r. 

vedúci PK vyhodnotili: 

 

a) celoročnú činnosť 

 

b) údaje žiakoch:         

             

     Všetci žiaci školy sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v oblasti športu 

podľa zák. 245/2008 Z.z. 

 

c) údaje o počte zapísaných uchádzačov a prijatých žiakov:  

 

    v školskom roku 2016/2017 bolo prihlásených na prijímacie skúšky do 1. ročníka štvorročnej    

    formy 19 žiakov, z toho prijatých  na školu bolo 10 žiakov. Do 1. ročníka osemročného štúdia  

    bolo prihlásených 21 žiaci, prijatí 7 žiaci. V priebehu školského roka sa počet žiakov menil 

z dôvodu nástupov (prestupov) žiakov na našu školu, prípadne odchodov žiakov na iné školy. 

             

d) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

     Počet žiakov na konci šk. roka: 155           

prospeli spolu: 81, z nich s vyznamenaním: 14, prospeli veľmi dobre: 22, prospeli: 45, 

neklasifikovaní: 74, neprospeli: 0 

žiaci so zníženým stupňom zo správania:  

2. stupeň: 3 žiaci 

počet vymeškaných hodín: 8659, z toho neospravedlnených: 510 

 

e) študijné odbory: 

    gymnázium zabezpečuje vzdelanie v študijných odboroch: 

1. ISCED 2 – osemročné štúdium, gymnázium 7902 J 77 – šport 

2. ISCED 3A – osemročné štúdium, gymnázium 7902 J 77 – šport 

3. ISCED 3A  - osemročné štúdium, gymnázium 7902 5 77 – šport 

4. ISCED 3A – štvorročné štúdium, gymnázium 7902 J 77 – šport 
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f)  údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedag. zamestnancov : 

     na škole pôsobilo 31 zamestnancov, z toho 25 pedagogických a 6 nepedagogických    

     zamestnancov. 1 zamestnankyňa odišla na MD. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali           

kvalifikačné predpoklady. 

 

g)  údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

     Časť pedagogického kolektívu absolvoval kreditné vzdelávanie zamerané na tvorbu a 

vyhodnocovanie školských testov. 

      

h)  údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

Škola sa počas trinásťročného pôsobenia v sieti škôl zúčastňuje množstva podujatí  športového 

charakteru.  

 

Škola okrem tenisových podujatí  každoročne  organizuje stolnotenisový turnaj „O Pohár primátora 

mesta“. Pravidelne sa ho zúčastňuje okolo 100 hráčov (žiakov) z celého kraja. Veľmi dobré meno má 

i účasť v súťaži dievčat vo futbale, ako aj organizovanie „Memoriálu Karola Ružičku“ na pamiatku 

prvého triedneho učiteľa, ktorý sa bude konať každoročne. Každá akcia je zverejňovaná na webovej 

stránke školy.  

      Študijný (učebný) odbor Zameranie 

PRÍMA 7902 J 77 – šport 

SEKUNDA  7902 J 77 – šport 

TERCIA      7902 J 77 – šport 

KVARTA    7902 J 77 – šport 

KVINTA       7902 J/5 77 – šport 

SEXTA 7902 J/5 77 – šport 

SEPTIMA 7902 J/5 77 – šport 

OKTÁVA 7902 J/5 77 – šport 

1.ŠA 7902 J 77 – šport 

2.ŠA         7902 J 77 – šport 

3.ŠA 7902 J 77 – šport 

4.ŠA 7902 J 77 – šport 
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II. Aktivity školy 

Zhodnotenie akcií a súťaží za školský rok 2016/2017 

Výsledky jednotlivých súťaží 

 

Tenis 

 

V dňoch 01.09. až 03.09.2016 sa v Žiline konali Majstrovstvá Slovenska družstiev v tenise. V 

kategórii starších žiačok vyhralo družstvo TC EMPIRE Trnava, v ktorom hrala aj študentka našej 

školy Barbora Kmošková. Barbora prispela k titulu MSR troma víťazstvami vo 

dvojhre. V sezóne 2016 v kategórii starších žiačok sa v predbežnom rebríčku nachádza 

na peknom 10. mieste vo dvojhre a 6. mieste vo štvorhre. 

 

Atletika 

 

 Atlét a žiak našej školy Patrik Jelínek sa v tomto roku stal majstrom Slovenskej republiky v hode 

oštepom. Tento rok sa Majstrovstvá Slovenska v atletike konali dňa 17.09.2016 na Mladej Garde 

v Bratislave. Patrik vyhrával už od prvej série a jednoznačne zvíťazil  vo svojom novom osobnom 

rekorde  45,17 m. Svoju medailovú bilanciu obohatil o zisk ďalších dvoch medailí v štafetových 

behoch.  V štafete 4x300 m  ako člen družstva získali druhé miesto a v štafete 4x60m tretie miesto. 

Pekné umiestnenia na MSR mu umožnili postup na medzištátne stretnutie konajúce sa v Trnave 

v dňoch 23. – 24.09.2016, kde boli súťažiaci z krajín: Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko 

a Chorvátsko a Patrik sa umiestnil na vynikajúcom šiestom mieste v ďalšom osobnom rekorde 46, 

30m.  

 

Biela pastelka 

 

Dňa 23. septembra 2016 sa naša škola zapojila do celoslovenskej finančnej zbierky Biela pastelka, 

ktorá je zameraná na podporu nevidiacich a slabozrakých ľudí. Sme radi, že aj tento rok sme mohli 

byť jej súčasťou a prispieť tak sumou 72,08 EUR. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na 

poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré 

nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ďakujeme všetkým 

prispievateľom i žiakom za spoluprácu pri jej realizácii. 
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Tenis 

 

V dňoch 3. - 5.12. 2016 sa na Baračke konal tenisový turnaj v kategórii dorastencov, trieda C. 

Turnaja sa zúčastnili aj naši žiaci Tomáš Šuran a Milan Bežák. Bohužiaľ žreb im neprial a stretli sa 

proti sebe hneď v druhom kole (osemfinále). Po tuhom boji vyhral Milan, 62 36 105. V ďalšom kole 

už ale nestačil na Rusa a podľahol mu v dvoch setoch 76(4) 61. Vo štvorhre sa chalani opäť 

stretli proti sebe hneď v prvom kole. Tomáš oplatil prehru Milanovi z dvojhry a spolu so Surom 

vyhrali 63 36 106. V ďalšom kole podľahli prvému nasadenému páru po veľkom boji 64 76(6). 

Celkovo hodnotím turnaj z pohľadu herného potenciálu chlapcov za priemerný. S bilanciou 1 

vyhratý a 1 prehraný zápas. 

 

Dňa 17-20.12.2017 sa konali Halové majstrovstvá stredoslovenského regiónu v tenise kategória 

dorastenci v Lieskovskom tenisovom klube.  Z našej školy sa zúčastnili dvaja žiaci Milan Bežák 

a Tomáš Šuran. V štvorhre získali 3. miesto. Milan hral s Martinom Gibalom a Tomáš hral 

so Šimonom Sedliakom.  

 Ten istý víkend sa konali v Piešťanoch Halové majstrovstvá západoslovenského regiónu v kategórii 

dorastenci. Na turnaji sa zúčastnili dvaja naši žiaci Tomáš Baláži a Nikolas Ľahký. Tomáš vyhral a 

stal sa halovým majstrom západoslovenského regiónu. Nikolas skončil tretí. Vo štvorhre sa Nikolas 

prebojoval do finále a Tomáš skončil v semifinále. 

V Ľupči sa konali Halové majstrovstvá stredoslovenského regiónu za účasti našej hráčky Dominiky 

Demkovej. Žreb jej neprial a s druhou nasadenou prehrala hneď v prvom kole.  

     Halové majstrovstvá západoslovenského regiónu dorasteniek sa konali v Trenčíne a zúčastnili sa 

ich Barbora Kmošková a Radka Zelníčková. Radka prehrala v prvom kole. Barbora v prvom kole 

vyhrala, ale v druhom nestačila na druhú nasadenú hráčku. 

 6.1.2017 na Troch kráľov sa v nafukovacej tenisovej dvojhale na Baračke začal tenisový turnaj 

dorasteniek, v kategórii "C" "BARAČKA CUP". Školu reprezentovali na turnaji až štyri hráčky. 

Najlepšie sa darilo Barbore Kmoškovej, ktorá postúpila do semifinále a obsadila tretie 

miesto. Dominika Demková vyhrala v prvom kole pomerne hladko, ale bohužiaľ v druhom kole 

nestačila na finalistku Mrázikovú. Scarlett Vašeková naberala na turnaji potrebné skúsenosti, to isté 

sa dá povedať aj o Ajlin Eliz Dvorskej. Obidve prehrali v prvom kole.  

 

Stolný tenis 
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 Dňa 15.11.2016 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov základných škôl v stolnom tenise v Trenčíne. 

Našu školu reprezentovali žiaci: Richard Patka, Vadym Rurak, Daniel Gabriš. Súťaže sa zúčastnilo 8 

škôl. 

Priebeh súťaže I. okresné kolo: 

Semifinále: 

SŠG Trenčianske Teplice X ZŠ Trenčianske Teplice           4 x 0 

Body:     Dvojhra Patka                   1 

                 Dvojhra Gabriš                  1 

                 Dvojhra Rurak                   1 

                 Štvorhra Patka, Rurak        1 

Finále: 

SŠG Trenčianske Teplice X ZŠ Trenčianske Jastrabie       4 x 0 

Body:     Dvojhra Patka                    1 

                 Dvojhra Gabriš                  1 

                 Dvojhra Rurak                   1 

                 Štvorhra Patka, Gabriš   1 

  

Študenti po vynikajúcom výkone postúpili do regionálneho kola, ktoré sa konalo dňa 22.11.2016 

opäť v Trenčíne. Naši žiaci po výhre nad ZŠ Odborárskou z Nového Mesta nad Váhom postúpili do 

III.súťažného kola – KRAJSKÉHO. 

 

Priebeh súťaže II. Regionálne kolo: 

SŠG Trenčianske Teplice X ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom        4 x 0 

Body:     Dvojhra Patka                     1 

                 Dvojhra Gabriš                  1 

                 Dvojhra Rurak                   1 

                 Štvorhra Patka, Gabriš   1 

 

3.kolo STOLNÝ TENIS – KRAJSKÉ KOLO 

Krajské kolo sa konalo dňa13.12.2016 v Považskej Bystrici. Naši študenti opäť predviedli 

vynikajúce výkony vďaka ktorým sa prebojovali až na Majstrovstvá Slovenskej republiky. MSR sa 

budú konať v Liptovskom Mikuláši 28. – 29.03. 2017. 

Priebeh súťaže III. Krajské kolo: 

Semifinále: 
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SŠG Trenčianske Teplice X ZŠ Považský Bystrica               4 x 3 

Body:     Dvojhra Patka                    1 

                 Dvojhra Gabriš                  1 

                 Dvojhra Rurak                   2 

                

 

Finále: 

SŠG Trenčianske Teplice X ZŠ Nováky                     4 x 0 

Body:     Dvojhra Patka                    1 

                 Dvojhra Gabriš                  1 

                 Dvojhra Rurak                   1 

                Štvorhra Patka, Gabriš   1 

 

Vianočný športový deň - tenis, stolný tenis, futbal a volejbal 

 

STOLNÝ TENIS 

Turnaj v stolnom tenise prebiehal pod vedením Mgr. Jána Hudeca v priestoroch školy. Súťažili žiaci: 

Patka Richard, Jelínek Patrik, Gabriš Daniel, Lezzani Matej, Jesenský Samuel, Paška Lukáš. 

Umiestnenie: 

TURNAJ JEDNOTLIVCOV 

Miesto :          Patka Richard 

Miesto:           Gabriš Daniel 

Miesto:           Jelínek Patrik 

Miesto:           Lezzani Matej 

Miesto:           Jesenský Samuel 

Miesto:           Paška Lukáš 

TURNAJ DVOJÍC 

Miesto :          Lezzani-Jesenský 

Miesto:           Jelínek-Paška 

  

VOLEJBALOVÝ A FUTBALOVÝ TURNAJ 

Športové zápolenie vo futbale a volejbale prebiehalo v športovej hale na Marakane pod vedením 

trénrov : Ďuriš, Bridová, Ježíková. Po výbere kapitánov si žiaci vylosovali spoluhráčov a vytvorili 

štyri tímy, ktorým vymysleli kreatívne názvy : „ALEXANDRA“ , „NO NEJM“, „MATURANTI“ a 
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“VAJUVI“. Ako prvý prebiehal volejbalový turnaj a po krátkej prestávke s občerstvením nasledoval 

futbalový turnaj. Záver prebiehal v duchu slávnostného vyhlásenia výsledkov jednotlivých turnajov. 

Okrem diplomov nechýbali ani ceny v podobe sladkej odmeny na doplnenie vydanej energie. 

O pitný režim a teplý čaj pre každého športovca sa starali žiačky Dominika Holecová a Sára Vrbická. 

 

UMIESTNENIE: 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ: 

Miesto :  Team „MATURANTI“ 

Miesto :  Team „NO NEJM“ 

Miesto :  Team „ALEXANDRA“ 

  

FUTBALOVÝ TURNAJ: 

Miesto :  Team „MATURANTI“ 

Miesto :  Team „ALEXANDRA“ 

Miesto :  Team „VAJUVI“ 

 

Florbal dievčatá 

 

Dňa 8. 2. 2017 sa študentky našej školy zúčastnili florbalového turnaja v Trenčíne. Skupina č. 1 sa 

hrala na dopravnej akadémií  skupina č. 2 na obchodnej akadémií. Prvé dve družstvá  zo skupiny 

postúpili do semifinále. Našim študentkám sa podarilo vybojovať  postupové 2. miesto v skupine. 

Semifinále bolo úspešné – 3. miesto v okrese 

Skupina č. 1 : 
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Piaristické gymnázium, Spoj. škola obchodu a služieb, Stredná zdravot. škola, Dopravná akadémia 

Skupina č. 2 : 

Obchodná akadémia, SŠG Teplice, SOŠ Dopravná, Gymnázium Ľ. Štúra 

Semifinálové výsledky: 

Piaristické gymnázium - SŠG Teplice    4:2 

Obchodná akadémia - Spoj. škola obchodu a služieb  6:1 

Súboj o 3 miesto 

SŠG Teplice - Spoj. škola obchodu a služieb   4:0 

Súboj o 1. miesto 

Obchodná akadémia - Piaristické gymnázium   8:1 

 

Florbal chlapci 

 

Dňa 9.2.2017 sme sa zúčastnili florbalového turnaja chlapcov stredných škôl. Súťaž sa konala 

v Trenčíne na SOŠ O a S. 

Priebeh turnaja: 

SŠG Trenčianske Teplice – SOŠ Stavebná            3 : 3 

SOŠ O a S – SOŠ Stavebná                                      5 : 0 

SŠG Trenčianske Teplice – SOŠ O a S                   1 : 2 

Po prehre s SOŠ O a S sme sa museli uspokojiť s druhým miestom v skupine - bez postupu do finále.  

 

O pohár primátora mesta Trenčianske Teplice 

 

Dňa 17.02.2017 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil  XV. ročník stolnotenisového turnaja 

„O pohár primátora mesta Trenčianske Teplice“ – Organizátor : Súkromné športové gymnázium. 

Súťažilo sa vekových kategóriách: mladší žiaci a mladšie žiačky, starší žiaci a staršie žiačky, 

dorastenci a dorastenky.  

Úspech mali tiež študenti nášho gymnázia a to predovšetkým Daniel Gabriš, ktorý zvíťazil 

v kategórii starších žiakov.  

 

Výsledky : 

Dvojhra mladších žiakov 

Dievčatá 1.miesto  -  Vinczeová Laura (ZŠ Nová Dubnica) 

Chlapci 1. miesto  -  Pšenka Martin(ZŠ A.Bagara Tr. Teplice) 
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Dvojhra starších žiakov 

Dievčatá 1.miesto  -  Matúšková Terezka (ZŠ Hodžova Trenčín) 

Chlapci 1. miesto  - Gabriš Daniel (SŠG Tr. Teplice) 

Dvojhra dorastencov 

Dievčatá 1.miesto  -  Marousková Monika (Obchodná akadémia Tn.) 

Chlapci 1. miesto  - Gajdoš Milan (Obchodná akadémia Tn.)  

 

Tejt U16 SCHOOL LOBIK 2017 

 

V dňoch 11.3. - 18.3. 2017 sa v Trenčianskych Tepliciach konal 12. ročník medzinárodného 

tenisového turnaja hráčov do 16 rokov TEJT 3 U16 „SCHOOL LOBIK“. Podujatie je súčasťou 

kalendára medzinárodných turnajov TEJT (tennis european junior tour). Turnaja sa zúčastnilo spolu 

110 hráčov. Početná výprava prišla už tradične z  Maďarska, Talianska a Poľska.  

Hralo sa na dvoch antukových dvorcoch v nafukovacej hale na Baračke v príjemnom prostredí 

kúpeľného parku. Zišli sa tu vynikajúci hráči, najvyššie nasadený medzi chlapcami bol Poliak Dawid 

TACZALA (40. miesto v Európe) a medzi dievčatami Rumunka Alessia Beatric CIUCA (109. 

miesto v Europe). V sobotu a nedeľu sa hrala kvalifikácia, v pondelok sa začala hlavná súťaž 

chlapcov a v utorok dievčat  

 

Víťazkou turnaja sa stala Anika JAŠKOVÁ, ktorá v slovenskom finále zaslúžene zdolala Eszter MERI 

6:4 6:3.  

 

Finále chlapcov bolo poľskou záležitosťou. Vo finále vyhral prvý nasadený Dawid TACZALA nad 

krajanom Mikolajom LORENSOM v dvoch setoch  6:3 6:2. 

Výsledky z turnaja : www.tenniseurope.org, alebo DRAWS.  

 

Turnaja sa zúčastnilo 5 hráčov zo SŠG Trenčianske Teplice: BEŽÁK, ŠURAN, RURAK, 

KMOŠKOVÁ, HABŠUDA. Najďalej sa dostala Barbora KMOŠKOVÁ, konkrétne do druhého kola 

hlavnej súťaže. Tomáš ŠURAN prehral s finalistom z Polska LORENSOM po peknom výkone, 

hlavne v druhom sete 1:6 4:6.  

 

 

 

 

http://www.tenniseurope.org/
http://te.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=640ADA1A-0373-4591-9061-E97FA94692A4


 13 

STOLNÝ TENIS  - MSR 

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - v dňoch 28.3. a 29.3. 2017sa uskutočnili MSR žiakov ZŠ v Liptovskom 

Mikuláši. Našu školu po úspešnej kvalifikácii  na MSR reprezentovali žiaci: Richard Patka, Daniel 

Gabriš a Vadym Rurak. Našim žiakov ušla medaila iba o vlások a napokon skončili na vynikajúcom 

štvrtom mieste.  

 

CHLAPCI 

1. SEMIFINÁLE :     A 1     -        B 2      ŽIPOV/KOŠICE                 4/1 

2. SEMIFINÁLE :     A 2     -        B 1      T. TEPLICE/ČADCA          1/4 

  

FINÁLE :                                               

 ŽIPOV/ČADCA                   4/0                                                          

O 3. MIESTO :                                    KOŠICE/T. TEPLICE          4/1 

O 5. MIESTO :                                    BL K. VES /VRÁBLE          1/4                                          

O 7. MIESTO :                                    KALINOVO/LEOPOLDOV    0/4 

  

KONEČNÉ PORADIE : 

 

1. ZŠ VYŠNÝ ŽIPOV 

2. ZŠ RÁZUSOVÁ ČADCA 

3. ŠP. GYM. TRIEDA SNP KOŠICE 

4. SÚKR. ŠPORT. GYM. TRENČIANSKE TEPLICE 

5. ZŠ LEVICKÁ VRÁBLE 

6. SZŠ ESPIRIT MAJERÍKOVÁ BRATISLAVA KARLOVA VES 

7. ZŠ NÁMESTIE SV. IGNÁCA LEOPOLDOV 

8. ZŠ A MŠ SNP KALINOVO 

 

Deň narcisov 

Dňa 7. apríla 2017 sa uskutočnil už 21. ročník jedinečnej celoslovenskej finančnej zbierky na 

podporu onkologických pacientov a ich rodín. Naša škola sa už tradične do tejto zbierky 

zapája. Naším cieľom je nielen vyzbierať peniaze, ale aj vychovávať  našich žiakov k 
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spolupatričnosti a ochote pomáhať. Preto chceme poďakovať všetkým zúčastnením žiakom za 

bezproblémový priebeh a ochotu zapojiť sa. Tento rok sme prispeli sumou 474,27 EUR.  

 

Reprezentácia FUTBAL 

 

LITVA - V dňoch 23. až 27. apríla reprezentácia SR žien do 19 rokov absolvovala v Litve 

medzinárodný futbalový turnaj UEFA Development. Turnaja sa zúčastnili a Slovensko 

reprezentovali aj naše žiačky: 

Andrea Bogorová - 2 ŠA 

Barbora Šedivá - VII. OA 

náhr. Ivana Obetková - VI. OA 

náhr. Darina Jančovičová - 1. ŠA 

Slovenská ženská reprezentácia do 19 rokov odohrala prvý zápas v rámci turnaja UEFA 

Development v Litve s domácim výberom. Skóre v zápase sa točilo (0:1, 2:1, 2:2). Otvárací gól dala 

naša žiačka Andrea Bogorová. Keďže sa duel napokon skončil nerozhodne, na rad prišiel rozstrel zo 

značky pokutového kopu a v ňom mali viac šťastie domáce futbalistky, naše z piatich pokusov dva 

nepremenili. 

WU19: LITVA – SLOVENSKO 2:2 (1:1) / p.k. 4:3 

G: 28. Gedgautaiteová, 16. Baltrunaiteová – 9. Bogorová, 84. Kopčová. 

Slovensko WU19: Rezeková – Mráziková (67. Lukáčová), Vagaská (46. Bruniková), Gmitterová, 

Jančová – Lemešová (46. Dzurilová), Žemberyová (46. Čermáková) – Bieliková (67. Czvedlerová), 

Bochinová, Kopčová – Bogorová (67. Vargová) 

V druhom zápase na turnaji UEFA Development v Litve vyhrala slovenská ženská reprezentácia do 

19 rokov suverénne nad Faerskými ostrovmi 6:2. Prvý polčas sa naše dievčatá nedokázali vyrovnať s 

pozíciou jasných favoritiek, hoci veľmi rýchlo získali dvojgólový náskok. Do polčasu súperky 

vyrovnali. Bogorová opäť skórovala. Skórovala aj Mráziková, ktorá hrá za Trenčianske Teplice. Po 

prestávke sa však papierové predpoklady, vďaka väčšej futbalovej kvalite a lepšej fyzickej 

pripravenosti Sloveniek, naplnili a konečný rezultát bol úplne jasný. 

Slovensko WU 19 - Faerské ostrovy WU 19 6:2 (2:2) 

G: 5. vlastný N. Johannesenová, 8. Bogorová, 59. Bochinová, 78. Mráziková, 79. Žemberyová 88. 

Lukáčová - 13. Lakuniová, 23. vlastný Lukáčová. 

Slovensko WU19: Gyomraiová - Lukáčová, Čermáková, Vagaská, Jančová (46. Žemberyová)- 

Lemešová (83. Dzurilová), Gajdová (46. Mráziková) - Gmitterová (46. Šedivá), Bochinová (83. 

Bruniková), Kopčová (73. Bieliková) - Bogorová (73. Vargová). 
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BALLYMONEY / SEVERNÉ ÍRSKO -  U19 v príprave proti Severnému Írsku aj s našimi žiačkami. 

Ženská futbalová reprezentácia do 19 rokov zvíťazila v prvom meraní síl v Severnom Írsku 

nad domácim výberom 3:1. Skóre zápasu otvorila v 20. min obrankyňa ŠKF VIX Žilina Veronika 

Jančová. Domáci tím vyrovnal v 75. min zásluhou Brenny McPartlanovej, no o minútu neskôr 

poslala naše hráčky opäť do vedenia Kristína Panáková. Skóre stretnutia uzavrela minútu pred 

záverečným hvizdom gólom na 3:1 striedajúca Stela Semanová. 

V druhom zápase remizovali v odvete v Severnom Írsku s domácim výberom 1:1. Úvodný gól 

zápasu vsietila v 40. min obrankyňa Partizánu Bardejov Diana Lemešová, domáce družstvo 

vyrovnalo na konečných 1:1 v 69. min zásluhou Emmy McMasterovej z pokutového kopu. 

Reprezentovali nás: 

Andrea Bogorová 

Barbora šedivá 

Ivana Obetková /náhr,/ 

Darina Jančovičová /náhr,/ 

 

Reprezentačný tím žien do 19 rokov vstúpil do kvalifikačného turnaja ME 2018 v litovskom 

Marijampoli víťazstvom nad Rumunskom 3:2. 

O našom úspechu rozhodol I. polčas, výborný vstup do zápasu. Po 22 minútach viedli mladé 

Slovenky 3:0 a hoci potom poľavili, napriek inkasovanému gólu bola hra vyrovnaná. Po prestávke 

však dianie vyzeralo inak, naše dievčatá sa strachovali o výsledok a keď po hodine znížili Rumunky 

na rozdiel jedného gólu. Ak by Slovenky zužitkovali niektorú z ďalších šancí, bol by záver zápasu 

oveľa pokojnejší, takto boli nervy až do samého konca. 

G: 5. Šurnovská, 13. Mikolajová, 22. Bogorová – 35. Predoiová, 66. Borosová. 

ŽK: Gmitterová, Borodiová, Negreaová. 

Slovensko WU19: Rezeková – Mráziková, Čermáková, Gmitterová, Lukáčová – Bieliková, Lemšová 

(62. Dianišková), Mikolajová – Žemberyová (46. Panáková), Bogorová (84. Kopčová), Šurnovská. 

  

11. 09. 2017 Dánsko – Slovensko (Marijampole, 14:00) 

14. 09. 2017 Litva – Slovensko (Alytus, 17:00) 
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Fitness 

 

FIĽAKOVO – 13. mája 2017 sa dievčatá našej školy Tatiana Kostková, Viera Mazánová a Nikola 

Lechová zúčastnili Medzinárodných majstrovstiev Slovenska vo fitness a kulturistike, ktorú 

organizovala asociácia NBA a WFF. Dievčatá skončili na popredných miestach. Nikola Lechová 

získala zlatú medailu v kategórii nováčik, v kategórii bikiny junior získala druhú zlatú medailu 

a v kategórii bikiny ženy získala bronz a týmto výsledkom sa kvalifikovala na ME, ktoré sa budú 

konať 19. až 21. mája 2017 v Budapešti. Táňa Kostková získala bronz v kategórii fitness bikiny 

junior a tiež sa kvalifikovala na ME. Viera Mazánová získala v kategórii bikiny junior pekné štvrté 

miesto. 

 

BUDAPEŠŤ - dňa 20.5.2017 sa uskutočnili ME vo fitness a kulturistike, ktoré sa konali v Budapešti. 

Našu školu reprezentovali tri študentky Lechová, Kostková a Mazánová. Nikola Lechová získala titul 

Majsterky Európy v juniorkách, na druhom mieste skončila Táňa Kostková. Nikola Lechová získala 

striebornú medailu aj v kategórii ženy a zároveň získala profi kartu pretekára, čo znamená, že môže 

pretekať aj medzi profesionálmi. 

 

Tenis LETNÉ MSR  

 

Na letných majstrovstvách Slovenska v doraste získal singlové titul náš žiak Samuel Puškár (TA 

Prešov). Medzi dievčatami dominovala Lenka Stará (TC Empire Trnava). Šampionát sa uskutočnil 

na dvorcoch TK Žilina, kde vo štvorhre dekorovali zlatými medailami dvojice Jakub Kaťuch, Lukáš 

Palovič (TK Mladosť Košice/TA Prešov) a  Sofia Milatová, Andrea Mayerová (TK Slávia STU 

BA/TK Slovan Bratislava).  

 

Futbal 

 

Dňa 26.05.2017 sa študenti našej školy zúčastnili okresného kola vo Veľkom futbale v Dolnej Súči.  

 

Priebeh turnaja: 

Dolná Súča x Horná Súča              2 – 0 

SŠG Tr.Teplice x Horná Súča       6 – 1 

SŠG Tr. Teplice x Dolná Súča       3 – 0 
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Strelené góly:  

Lezzani 4, Zelníček L. 2, Zelníček F. 2, Jesenský 1 

 

Poradie: 

1.miesto: SŠG Trenčianske Teplice 

2.miesto: Dolná Súča 

3.miesto: Horná Súča 

 

FINÁLE 

Dňa 13.06.2017 sa študenti našej školy zúčastnili FINÁLE okresného kola vo Veľkom futbale 

v Trenčianskej Turnej.  Vo finále sa stretli žiaci SŠG s mužstvom ZŠ Motešice. Zápas skončil 

výsledkom 4:1 pre našich chlapcov. 

Strelené góly: Zelníček L. 4, Mišák B. 1 

 

 

III. Plnenie cieľov školy, podmienky pre výchovu a vzdelávanie 

 

1)   Údaje o inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: 

 

V šk. roku 2016/2017 škola neabsolvovala kontrolu zo strany Štátnej školskej inšpekcie. 

 

2)   Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

 

     Škola je umiestnená v budove Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach, majiteľom je mesto 

Trenčianske Teplice. V budove je ešte umiestnená základná umelecká škola. 

      

Škola má k dispozícii :  

     12 učební, 2 odborné učebne informatiky a stolnotenisovú herňu.     

     Učebné, športové a didaktické pomôcky sú zabezpečené a priebežne sa podľa potreby  

     vyučujúcich dopĺňajú.   

     Pre športové podujatia a plnenie učebných plánov predmetov SQS a SQV využívame telocvičňu  

ZŠ a mestskú telocvičňu. Škola v rámci tréningového procesu využíva tiež fitness centrum 

v obchodnom centre Amadeus, plaváreň a wellness v Kúpeľoch Trenčianske Teplice, športový 
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areál na Baračke (tri antukové dvorce v lete a dva antukové dvorce v nafukovacej hale v zime) 

a futbalové ihriská TJ Slovan Trenčianske Teplice /umelá tráva/.  

V škole majú žiaci k dispozícii umyvárne so sprchou, zvlášť pre chlapcov a dievčatá. Z dôvodu 

zvýšeného počtu žiakov a naplnenia počtu tried v osemročnej a štvorročnej forme by škola 

potrebovala ďalšie priestory v budove ZŠ (2. poschodie). O priestory žiada škola už niekoľko 

rokov, no zatiaľ neúspešne. Riešenie tejto situácie nám odporučila aj Štátna školská inšpekcia 

vo svojej správe, kde nám v bode odporúčania uložila povinnosť riešiť situáciu a následne 

informovať o jej výsledku.  

  

3) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

Pre školský rok 2016/2017 predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov čiastku                          

492 661,- Eur, finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy predstavovali čiastku 979,- 

Eur, finančné prostriedky prijaté na lyžiarske kurzy predstavovali čiastku 3 750,- Eur a finančné 

prostriedky prijaté ako príspevok na učebnice predstavovali čiastku 308,- Eur. 

 

4)  cieľ, ktorý si škola určila v dlhodobom koncepčnom zámere rozvoja školy aktuálny i na príslušný 

šk. rok 2016/2017: 

 

- pomáhať žiakom zvládnuť nároky stredoškolského štúdia spolu so zvyšovaním ich športovej 

výkonnosti a  teoretických vedomostí v oblasti športu 

- vyučovanie jednotlivých predmetov úzko prelínať so športovou prípravou žiakov 

- v školskom roku 2016/2017 pokračovať vo výučbe predmetov orientovaných na šport, 

ktorými smerujeme viac na trh práce a na pokračovanie v štúdiu na vysokej škole, hlavne FTVŠ 

(Fakulta telesnej výchovy a športu).  

- úspešne pripravovať žiakov na kariéru profesionálneho športovca, športového funkcionára, 

redaktora, manažéra, podnikateľa v športovej oblasti, trénera, rozhodcu a ďalšie povolania 

v športovej oblasti, realizovať proces odbornej prípravy na nadobudnutie odbornej spôsobilosti 

v športe (tréner športu), úzka spolupráca s jednotlivými športovými zväzmi 

- pokračovať v zabezpečovaní kvalitného materiálno technického vybavenia školy pre žiakov 

navštevujúcich školu denne i prostredníctvom e-learningu. 

 

Ďalšie ciele: 

  -   vyučovať odborne, zaujímavo, názorne a tvorivo podľa ŠkVVP 

      -   vytvárať pozitívnu klímu na pracovisku vplývajúcu na prácu žiakov i pedagógov 
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      -   neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov školy 

      -   pomáhať dosahovať žiakom maximálne možné výsledky v športe  

      -   dodržiavať etický kódex školy 

      -    dbať na kvalitnú prácu PK 

      -    dbať na starostlivosť o žiaka - e-learning, spracovanie materiálov, konzultácie  

      -   postupné zlepšovanie materiálno-technického vybavenia školy  

      -   mediálne zverejňovať vynikajúcich študentov školy, reprezentantov SR 

      -   viesť štatistiku uplatnenia študentov po ukončení štúdia na škole 

      -  poskytovať študentom plnohodnotné a špeciálne zamerané vzdelanie, na základe ktorého majú   

možnosť uplatniť sa v profesijnom živote, pôsobiť a pracovať v oblasti športu 

       -  vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a     

športovej výkonnosti študentov, ale aj v rámci klubu, ostatných škôl a školských zariadení 

v Trenč. Tepliciach a blízkom okolí 

       -  vytvárať podmienky, aby žiaci vždy a všade v pohybových činnostiach uplatňovali  

      princípy fair-play a boli príkladom pre ostatných súťažiacich 

  -   kvalitne pripraviť absolventov štúdia na všetky VŠ, ale hlavne na FTVŠ, ktorá je prioritou  

záujmu študentov 

- umožniť absolventom získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti športového 

odborníka 

5) Školský vzdelávací program 

 

V šk. roku 2016/2017 škola pokračuje vo svojej činnosti podľa ŠKVP, ktorý nadobudol platnosť 

2.9.2015.  

 

Názov ŠKVP:    ŠKOLA, KTORÁ SPÁJA ŠPORT A VEDOMOSTI 

V ŠKVP sú podrobne rozpracované témy: 

 Ciele výchovy a vzdelávania na SŠG Trenčianske Teplice 

 Zameranie školy a stupeň vzdelania dosiahnutý absolvovaním ŠkVP 

 RUP školy 

 Téma „ľudské práva“ a „finančná gramotnosť“ na našej škole 

 Organizácia vyučovania 

 Vyučovací jazyk 



 20 

 Organizačné formy a metódy vyučovania, vzdelávacie stratégie 

 Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami 

 Práca so zahraničnými študentmi 

 Systém kontroly a hodnotenia žiakov 

 Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 

6) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky : 

     Škola dosahuje výborné výsledky v rôznych oblastiach,  najviac však v oblasti športu a telesnej 

     výchovy. 

 

Úspešní športovci v šk. rok 2016/2017 

Darina Jančovičová – reprezentantka vo futbale – brankárka, hráčka najvyššej futbalovej ligy 

žien SR 

Martin Slaninka – reprezentant vo futbale – hráč najvyššej futbalovej ligy ČR 

Samuel Puškár - reprezentant v tenise, 1. miesto v tenisovom rebríčku dorastenci 

Láslo Bénész - reprezentant vo futbale – hráč Borussia Mönchengladbach 

Patrik Koyš– reprezentant v hokeji – hráč najvyššej hokejovej ligy SR 

Andrea Bogorová - reprezentantka vo futbale – hráčka najvyššej futbalovej ligy žien SR 

Michal Gabriš - brankár, hráč najvyššej hokejovej ligy 

Lukáš Čmelík - reprezentant vo futbale – hráč najvyššej futbalovej ligy SR 

Dominik Holec  - hráč najvyššej futbalovej ligy SR 

Lukáš Fiala – reprezentant SR vo vzpieraní, 2. miesto MSR 

Christian Steinhubel - hráč najvyššej futbalovej ligy SR 

Martin Andrisík - reprezentant v hokeji – hráč najvyššej hokejovej ligy SR 

Jozef Huňa - reprezentant v hokeji – hráč najvyššej hokejovej ligy ČR 

Oliver Košecký - reprezentant v hokeji – hráč najvyššej hokejovej ligy SR 

Ondrej Paliesek - hráč najvyššej hokejovej ligy SR 

János Fekete - reprezentant v tenise, 2. miesto v tenisovom rebríčku dorastenci 

Tomáš Baláži - reprezentant v tenise, 4. miesto v tenisovom rebríčku dorastenci 

Martin Dobrý – 7. miesto v tenisovom rebríčku dorastenci 

Alex Molčan - 7. miesto v tenisovom rebríčku muži 

Kiara Petrovická - 5. miesto v tenisovom rebríčku dorastenky 

Sandra Jamrichová – 15. miesto v tenisovom rebríčku ženy 



 21 

 

Slabé stránky školy: 

 

Slabú stránku vidíme hlavne v nedostatku priestorov pre výchovno-vzdelávací proces. Vzhľadom na 

zvyšujúci sa počet žiakov na našej škole máme problémy s triedami a špecializovanými učebňami. 

Prebehlo viacero rokovaní s mestom, ale zatiaľ bohužiaľ neúspešne. Budeme sa snažiť naďalej 

hľadať riešenie pre zlepšenie tejto situácie.   

 

7) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania: 

 

Všetci žiaci sú žiakmi so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) podľa zákona č. 

245/2008 Z.z. 

 

Umiestnenie absolventov SŠG v šk. roku 2016/2017 

 

Počet absolventov: 19 

Z tohto počtu  

- 8 absolventov pokračuje v štúdiu na VŠ  

- 10 absolventi pôsobia ako profesionálni športovci (z nich dvaja zároveň študenti VŠ) 

- 1 absolvent zamestnaný v súkromnom sektore 

 

Uplatnenie našich maturantov: 

 

4. ŠA 

1. Patrik Fico – zamestnanie 

2. Roman Kosík – Trenčianska univerzita 

3. Klára Pučeková – Trenčianska univerzita 

4. Nikola Lechová – profesionálny šport - fitness 

5. Samuel Štuk – FTVŠ 

6. Adam Jaček – FTVŠ 

7. Matej Burian – zahraničie, profesionálny šport - hokej 

8. Milan Gramblička – Univerzita Komenského 

9. Ondrej Paliesek – Lekárska fakulta Univerzity Komenského 

10. Adam Poldruhák – zahraničie, profesionálny šport - hokej 
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11. Róbert Štefánek – profesionálny šport – futbal 

12. Ľubomír Uríča – kondičný a fitness tréner Prievidza 

 

VIII. OA 

1. Róbert Mego – profesionálny športovec – fitness, + tréner fitness 

2. Lucia Ondrášová – štúdium v ČR očný optik 

3. Peter Žáčik – Lesnícka fakulta Zvolen 

4. Martin Andrisík – profesionálny športovec – hokej 

5. Oliver Košecký – profesionálny športovec – hokej + FTVŠ 

6. Jozef Huňa – profesionálny športovec – hokej + FTVŠ 

7. René Geier – profesionálny športovec – hokej zahraničie 

 

Ústne maturitné skúšky - máj 2017 

 

V dňoch 29.mája až 2. júna 2017 sa na našej škole uskutočnili ústne maturitné skúšky. Zúčastnilo sa 

ich spolu 20 maturantov, ktorí maturovali z týchto predmetov: 

slovenský jazyk a literatúra - 20 žiakov 

anglický jazyk - 19 žiakov 

nemecký jazyk - 1 žiak 

geografia - 17 žiakov 

základy športovej prípravy - 18 žiakov 

biológia - 3 žiaci 

dejepis - 2 žiaci 

 

Maturitné skúšky sa niesli v pokojnej atmosfére. Naši maturanti dokázali, že sa vedia kvalitne 

 

pripraviť a mnohí z nich preukázali výborné znalosti, čo ocenili i maturitné komisie. Mnohí 

 

maturanti iste zúročia nadobudnuté vedomosti v ďalšom štúdiu na vysokých školách. Dvaja 

 

študenti si kvôli nedostatočným vedomostiam zopakovali ústne maturity z anglického jazyka v 

 

septembri. 

                        

8. Prijímacie skúšky 

 

Dňa 4.4.2017 sa na našej škole konalo 1. kolo prijímacích talentových skúšok do 1. ročníka 

štvorročnej formy štúdia a 1. ročníka (príma) osemročnej formy štúdia pre školský rok 2017/2018. 
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Skúšky sa skladali z dvoch častí:  

1. časť - všeobecné pohybové testy a špeciálny pohybový  test (podľa druhu športu) 

2. časť - psychodiagnostický test 

Potrebný minimálny počet k prijatiu z 1. časti bol 120 bodov. Počet prihlásených a prijatých žiakov 

je uvedený v bode 4 písmeno c) údaje o počte zapísaných uchádzačov a prijatých žiakov. 

 

 

Škola spolupracovala pri prijímaní nových adeptov - záujemcov s inštitúciami vytvárajúcimi  

systém ďalšieho vzdelávania, hlavne so školskou psychologičkou, metodicko-pedagogickými 

centrami a svoju činnosť s nimi koordinuje podľa potrieb a ich plánov.  

        Škola má vypracované pre jednotlivé druhy športov osobitné kritériá nasledovne : 

    - prihláška alebo žiadosť zákonného zástupcu žiaka 

    - potvrdený zdravotný stav od športového lekára 

    - úspešné absolvovanie psychodiagnostických testov 

    - úspešné zvládnutie 5., resp. 9. ročníka ZŠ - prospech  

    - pohybové testy podľa druhu športu 

    - zápis do školy 

Uvedené činnosti na škole koordinuje školská psychologička a výchovná poradkyňa, aby sa 

dodržiavali psychohygienické štandardy a osobitné opatrenia. 

 

9) Voľnočasové aktivity školy: 

        

Na škole pracoval v šk. roku 2016/2017 turistický a tenisový krúžok.                                       

 

Dôležitým prvkom záujmu je posilňovňa – fitnes, ktorú žiaci navštevovali pod odborným vedením.  

 

V rámci predmetu Športová príprava (predmet plávanie/regenerácia a wellness) žiaci navštevovali 

zazmluvnené bazény v Trenčianskych Tepliciach.  

 

V klube ŠK TCTT, o. z., s ktorým dlhodobo úzko spolupracujeme pri organizovaní rôznych  

športových podujatí, trénujú a sú členmi viacerí naši žiaci. Využívajú možnosť  

tréningov mimo vyučovania. V prázdninovom období športový klub ŠK TCTT organizuje letné  

tábory, ktoré sa tešia veľkej obľube žiakov rodičov z celého regiónu. Okrem toho organizuje  

množstvo turnajov pod záštitou STZ, na ktorom sa zúčastňujú naši žiaci a môžu sa  
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konfrontovať s ostatnými hráčmi z celého Slovenska. V marci spolu so školu usporiadal 

medzinárodný tenisový turnaj TEJT U16 hráčov do 16 rokov. Turnaja sa každoročne zúčastňujú 

najlepší hráči z Európy. Turnaj dáva príležitosť nie len našim žiakom, ale aj hráčom z celého 

Slovenska, aby si zmerali sily s najlepšími z Európy. Ide o výnimočný turnaj, v tejto vekovej 

kategórii sa na Slovensku organizujú len tri.      

 

10) Spolupráca školy s rodičmi 

         

Podľa plánu sa konajú :    

                                                  4 x ročne triedne stretnutia rodičov 

                                                  2 x ročne „Deň otvorených dverí“ 

 

Okrem toho triedni učitelia priebežne individuálne komunikujú so zákonnými zástupcami žiakov, 

riešia aktuálne problémy a podávajú informácie o výchovno - vzdelávacích výsledkoch ich detí.          

 

Keďže výchova žiakov sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi      

a žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, cieľom úsilia pedagógov je dosiahnuť rovnoprávny 

prístup ku všetkým žiakom pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia.  

Rodičia majú záujem o prospech a správanie žiakov, kontaktom je žiacka knižka a študentský 

preukaz, ktoré triedni učitelia kontrolujú. Na škole je zavedená aj elektronická žiacka knižka.  

Na škole je vytvorený žiacky parlament – žiacka školská rada, ktorá sa pravidelne stretáva na svojich 

zasadnutiach a rieši aktuálne dianie v škole.         

  

 

 

 

 

  

 

 


