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Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcia školy na rok 2019/2020 

4. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 

5. Nariadenia MŠ a opatrenia proti šíreniu COVID-19 
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S p r á v a  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Súkromnej strednej športovej školy, SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice 

za školský rok 2019/2020 

 

I. Údaje o škole 

 

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

 

1. Názov školy:  Súkromná stredná športová škola 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 a je zriadená 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 a § 24, § 25 zákona č. 596/2003 

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

neskorších predpisov. Rada školy je poradný orgán, ktorý sa vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, 

rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov spolu so zriaďovateľom v oblasti výchovy 
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a vzdelávania na našej škole. Posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej 

problematiky. Uskutočňuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy. Navrhuje na základe 

výberového konania kandidáta na riaditeľa školy. Navrhuje odvolanie a vyjadruje sa k návrhu na 

odvolanie riaditeľa školy. Za ustanovenie Rady školy zodpovedá zriaďovateľ. 

Na svojich zasadnutiach sa v školskom roku 2019/2020 zaoberala najmä 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 

Školský psychológ: Mgr. Zuzana Breznická 

Predseda PK študent: PaedDr. Františka Vranková 

Predseda PK Šport a zdravie: Mgr. Katarína Jurgová 

Koordinátor maturitných skúšok: Mgr. Lukáš Gallo 

Koordinátor testovania T9: Mgr. Lukáš Gallo 

Koordinátor pre POP: Mgr. Marián Janák 

Koordinátor študentskej samosprávy: Mgr. Zuzana Nosková 

Koordinátor vzdelávania prostredníctvom IKT: Mgr. Zuzana Nosková 

 

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

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

tematických výchovno - vzdelávacích plánov a tréningového procesu. 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 Študent, 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 
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učiteľov, akceptujú požiadavky modernizácie učebných pomôcok, učebníc, odborných učební, 

kabinetov, námety, návrhy, koordinujú prácu uvádzajúcich učiteľov. 

 

Predmetové komisie v školskom roku 2019/2020 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 2019/2020 bolo prihlásených na prijímacie skúšky do 1. ročníka štvorročnej    

    formy: 

 v študijnom odbore Športové gymnázium 14 žiakov, z toho prijatých bolo 9 žiakov, 

 v študijnom odbore Športový manažment 17 žiakov, z toho prijatých bolo 9 žiakov. 

 

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: 173          

prospeli spolu: 84, z nich s vyznamenaním: 19, prospeli veľmi dobre: 25, prospeli: 40, 

neklasifikovaní: 89, neprospeli: 0 

žiaci so zníženým stupňom zo správania:  

2. stupeň: 2 žiaci 

počet vymeškaných hodín: 1636, z toho neospravedlnených: 181 

 

e) študijné odbory: 

    škola zabezpečuje vzdelanie v študijných odboroch: 
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1. ISCED 2 – osemročné štúdium, gymnázium 7902 J 77 – šport 

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

4. ISCED 3A – štvorročné štúdium, gymnázium 7902 J 77 – šport 

5. ISCED 3A – štvorročné štúdium, 7451 J - športové gymnázium 

6. ISCED 3A – štvorročné štúdium, 7471 M – športový manažment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)  údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedag. zamestnancov : 

na škole pôsobilo 35 zamestnancov, z toho 26 pedagogických a 9 nepedagogických  zamestnancov.  

2 zamestnankyne boli na MD. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačné predpoklady. 

 

g)  údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

V šk roku 2019/2020 neabsolvovali pedagogickí zamestnanci školy ďalšie vzdelávanie.   

      

h)  údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

      Študijný (učebný) odbor Zameranie 

SEKUNDA  7902 J 77 – šport 

TERCIA      7902 J 77 – šport 

KVARTA    7902 J 77 – šport 

KVINTA       7902 J 77 – šport 

SEXTA 7902 J 77 – šport 

SEPTIMA 7902 J 77 – šport 

OKTÁVA 7902 J 77 – šport 

1.ŠA 7451 J športové gymnázium 

2.ŠA         7902 J 77 – šport 

3.ŠA 7902 J 77 – šport 

4.ŠA 7902 J 77 – šport 

1.MA 7471 M športový manažment 
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Žiaci i zamestnanci školy sa zúčastňujú na množstve podujatí, najmä 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 koná každoročne. Každá akcia je zverejňovaná na webovej 

i facebookovej stránke školy.  

 

II. Aktivity školy 

Zhodnotenie akcií a súťaží za školský rok 2019/2020 

 

Slovenský pohár mužov v stolnom tenise 

 Dňa 21.9.2019 sa v Trenčianskej Teplej konal memoriál D. Straucha v stolnom tenise. Víťazom 

Slovenského pohára mužov sa stal náš žiak Alexander Valuch.  

 

Cezpoľný beh 

Dňa 24.9.2019 sa študenti SSŠŠ v Trenčianskych Tepliciach zúčastnili okresného kola v cezpoľnom 

behu. 

Našu školu úspešne reprezentovali v kategórii stredoškolákov chlapci: Klaudius Javor a Matej 

Lehotský, ktorým sa v hodnotení dvojíc podarilo obsadiť v konkurencii 11 stredných škôl z celého 

okresu krásne 4. miesto. V kategórii stredoškoláčok dievčat našu školu výborne reprezentovala Eva 

Šatková na 14. mieste. V kategórii žiačok základných škôl sme mali zastúpenie vďaka futbalistkám: 

Soni Panákovej a Elisky Kunkovej. Všetci naši reprezentanti sa venujú futbalu pod vedením Mgr. 

Kataríny Jurgovej a Stanislava Ďuriša.  

 

Košeckého memoriál 

Dňa 27.9.2019 sa v Trenčianskych Tepliciach konal už tradičný beh centrom mesta Košeckého 

memoriál. Memoriál Ľubomíra Košeckého je venovaný pamiatke trenčianskoteplického rodáka, 

športovca a československého reprezentanta v bežeckom lyžovaní. V dopoludňajších hodinách si 

medzi sebou zmerali sily žiacke a mládežnícke kategórie a  popoludní bol program zameraný pre 

kategórie dospelých mužov a žien. 
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Študenti našej školy štartovali v kategóriách chlapci a dievčatá staršie žiactvo a žiaci a žiačky 

stredných škôl. Vzhľadom k nižšej účasti v mládežníckych kategóriách sa súťaž zmenila na súťaž v 

porovnávaní si síl našich žiakov medzi sebou, ktorí napriek tomu podali výborné bojové výkony. 

Výsledky: 

Ročníky 2007/2008:               1.miesto Bibiána Kubištová   1.miesto Dohňanský Dávid 

 

Ročníky 2005/2006:               1.miesto Elisa Kunková 

                                                 2.miesto Alexandra Blahovcová 

                                                 3.miesto Chiara  Kamenská 

 

Žiaci a žiačky SŠ:                   1.miesto Eva Šatková                                 1. Miesto Dávid Matejíček                                     

                                                2.miesto Scarlet Vašeková                         2. Miesto Martin Lehotský 

                                                                                                                     3.miesto Klaudius Javor  

  

Stolnotenisový turnaj v Trenčianskej Teplej 

Dňa 8.10.2019 sa na ZŠ v Trenčianskej Teplej uskutočnil stolnotenisový turnaj žiakov a žiačok 

základných škôl a 10.10.2019 nasledoval turnaj žiakov a žiačok stredných škôl. 

V kategórii základných škôl nás reprezentovali žiačky – Chiara Kamenská, Nina Šimonová, Soňa 

Panáková a Elisa Kunková  a žiaci – Klaudius Javor a David Dohňanský. Žiačky hladko postúpili do 

finále a skončili na peknom 2. mieste.  Vzhľadom k nižšej účasti našich žiakov v chlapčenskej 

kategórii naši chlapci postup do vyššej súťaže neprebojovali.  

Výsledky turnaja ZŠ: 

Žiačky: 

 

1. ZŠ Trenčianske Jastrabie 

2. SSŠŠ Trenčianske Teplice 

3. ZŠ Trenčianska Teplá 

4. ZŠ Dolná Súča 

Žiaci: 

 

1. ZŠ Hodžova 
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2. ZŠ Novomeského 

3. ZŠ A. B. Trenčianske Teplice 

4. ZŠ Dolná Poruba 

5. ZŠ J. P. Nemšová 

6. ZŠ Na dolinách 

7. ZŠ Kubranská 

8. ZŠ Veľkomoravská 

9. ZŠ Trenčianske Jastrabie 

10. SSŠŠ Trenčianske Teplice 

11. Kat. spoj. škola Nemšová 

12. ZŠ Dolná Súča 

 V kategórii stredných škôl sa súťaže zúčastnili žiačky – Nina Šiková, Ema Šikova a Sofia Gabrišová 

a žiaci – Daniel Gabriš, Richard Patka, Vadim Rurak a Martin Pšenka. 

Chlapci získali krásne prvé miesto a vybojovali si tak postup do regionálneho kola, ktoré sa 

uskutoční 7.11.2019 opäť v Trenčianskej Teplej.  

Dievčatá dosiahli štvrté miesto a taktiež podali  pekné športové výsledky. 

Výsledky turnaja SŠ 

Žiačky: 

 

1. OA Trenčín 

2. SOŠ ped. Trenčín 

3. GĽŠ Trenčín 

4. SSŠŠ Trenčianske Teplice 

Žiaci: 

 

1. SSŠŠ Trenčianske Teplice 
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2. GĽŠ Trenčín 

3. SPŠ stav. Trenčín 

4. SOŠ pod Sokolice Trenčín 

Okresné kolo vo futbale SŠ 

Dňa 15.10 sme sa zúčastnili okresného kola vo futsale žiakov stredných škôl. V skupine sme hrali 

iba jeden zápas, ktorý nám výsledkovo nevyšiel. Počas celého zápasu sme dominovali, ale Obchodná 

akadémia nás potrestala za každú našu stratu lopty a prehrali sme 4-2 . Góly: Cyprián 2.  

Našu školu reprezentovali -Richard Patka, Filip Dráb, Adam Cyprián, Martin Lehotský, Lukáš 

Brandys , Nikolas Valo, Klaudius Javor, Csaba Biricz ,Branislav Rybička. 

 

WORKSHOP – Manažment kvality 

Dňa 17.10. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili workshopu Manažment kvality. 

Prednášku viedol doc. Ing Zdenko Stacho, Phd. Prednáška bola zameraná na aplikáciu manažérskych 

zručností, komunikáciu a ďalšie možnosti štúdia po ukončení strednej športovej školy. Na záver 

prednášky výchovná poradkyňa  prezentovala možností študentov po maturite  ,,Kam po strednej 

škole,,  

 

Okresné kolo v Aerobiku 

Žiačky našej školy sa dňa 24.10.2019 zúčastnili Okresného kola v aerobiku. Súťaž sa konala na 

Obchodnej akadémii  v Trenčíne a našu školu reprezentovali žiačky Martina Tórvenyiová, Ema 

Cmarková, Vierka Mazánová a Anna  Juzeková. Súťažilo sa v štyroch kategóriách – Basic Aerobic, 

Power  joga, Body work a Zumba. Súťaže sa zúčastnilo približne 70 žiakov a žiačok z celého okresu. 

V tejto konkurencii postúpila do krajského kola aj naša žiačka Martina Tórvenyiová. Dievčatá podali 

výborné športové výkony a vzorne reprezentovali našu školu 

 

„Mládežníckou hráčkou mesiaca AS Trenčín“ 

 sa stala Sofia Richtárechová z tímu žiačok do pätnásť rokov. V úspešnom projekte, ktorý odštartoval 

pred niekoľkými rokmi, ocenili už takmer stovku hráčov a hráčok.  Nádejná futbalistka si rovnako 

ako všetci jeho predchodcovia vyskúšala tréningovú jednotku s prvým tímom AS Trenčín  

 

V juniorskom olympijskom tíme aj naši žiaci! 
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Slovenský olympijský a športový výbor zostavuje z 20 výsledkovo medzinárodne najúspešnejších 

mládežníckych športovcov za uplynulých 12 mesiacov Juniorský olympijský tím. Medzi vybranými 

športovcami sú aj naši žiaci Filip Delinčák a Peter Benjamin Privara.   

 

Naši žiaci opäť postúpili na Majstrovstvá SR v stolnom tenise 

O ďalší skvelý úspech našej školy sa postarali žiaci stolného tenisu. Dňa 20.11.2019 vo Veľkých 

Uherciach po výbornom výkone porazili postupne Gymnázium Dubnica n./Váhom a Obchodnú 

akadémiu Prievidza a vybojovali si postup na MSR, ktoré sa uskutočnia v budúcom roku  v apríli v 

Bratislave. Aj keď sme boli oslabení o najlepšieho hráča - Filipa Delinčáka, ktorý práve v Bangkoku 

štartuje ako jediný reprezentant SR na Majstrovstvách sveta juniorov podali naši študenti 

zodpovedný výkon a po skončení turnaja sa oprávnene radovali z postupu. 

Reprezentovali nás: 

1. Gabriš Daniel 

2. Rurak Vadym 

3. Patka Richard 

4. Pšenka Martin 

Výsledky: 

SSŠŠ Tr.Teplice vs. Obchodná akadémia Prievidza                3 : 1 

SSŠŠ Tr.Teplice x Gymnázium Dubnica n/Váhom                  3 : 0 

 

Naše dorastenky boli v Tepliciach úspešné 

Posledný novembrový víkend sa v Trenčianskych Tepliciach konal tenisový turnaj dorasteniek. 

Súkromnú strednú športovú školu Trenčianske Teplice a klub ŠPORTOVÁ AKADÉMIA 

Trenčianske Teplice reprezentovalo spolu až 8 hráčok z celkového počtu 21 hráčok. Turnaj hodnotím 

ako veľmi úspešný, pretože naše hráčky neboli len do počtu. Vo dvojhre sme mali zastúpenie vo 

finále a dvojnásobne v semifinále. Vo finále prehrala žiačka našej školy Ashley Krajčovičová (LTC 

Leopoldov) s druhou nasadenou Kaňovskou 4:6, 0:6 a v semifinále si Kaňovská poradila aj s našou 

Vladimírou Pavlíkovou (ŠA Trenčianske Teplice) 6:2, 6:2. Vo štvorhre sme mali vo finále 

trojnásobné zastúpenie. Vyhrali naše dievčatá Chiara Kamenská (ŠA Trenčianske Teplice) a Kristína 

Danišková (SSŠŠ Trenčianske Teplice) nad našou Vladimírou Pavlíkovou (ŠA Trenčianske Teplice) 

a Michaela Gedayová (TK Slávia SPU Nitra) 1:6, 6:3, 10:5.  

Výsledky:   dvojhra      štvorhra 
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Náš klub a školu reprezentovali: 

 

1. Ashley Krajčovičová                          7. Emma Lapšová  

2. Vladimíra Pavlíková                           8. Alexandra Blahovcová 

3. Chiara Kamenská                            

4. Nina Veličová 

5. Kristína Danišková 

6. Nina Šimonová 

Výborný rok  pre nášho žiaka Petra Benjamína Privaru 

Peter Benjamín Privara sa stal hráčom roka do 16 rokov v Európe. 

https://www.stz.sk/aktuality/privara-hracom-roka-do-16-rokov. 

 

Tenisový turnaj 

    

 

 

 

https://www.stz.sk/aktuality/privara-hracom-roka-do-16-rokov
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Konverzácie v angličtine 

Dňa 16.12.2019 si naši študenti na vlastnom "jazyku" vyskúšali angličtinu v praxi. Naše pozvanie 

prijal Mr. Jamie Byron z Edinburgu, ktorý sa počas celého vyučovacieho dňa žiakom venoval, pýtal 

sa, ale aj veľmi ochotne odpovedal na zvedavé otázky študentov. p. Jamie Byrne pôsobí ako lektor 

anglického jazyka v centre Britskej Rady v Trenčíne. 

Táto celodenná akcia mala u študentov maximálne pozitívny ohlas. 

 

Basketbal SŠ 

15.1.2020 sa naši žiaci zúčastnili  basketbalového turnaja v Trenčíne. V silnej konkurencii sme 

obsadili 5.miesto. Našu školu reprezentovali A.Šipek,A.Cyprián, D.Gabriš, R.Patka S.Žáčik. Za 

vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.  

Výsledky zápasov: 

OA - SSŠŠ TT:   25-18 

SPŠ stav - SSŠŠ TT:   32-10  

 

Výskum stredoškolákov 

16.1.2020 sme sa aj my zapojili do zisťovania rizikového správania stredoškolákov 2. a 3. Ročníka. 

Tento výskum je oficiálne odsúhlasený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v 

spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a realizuje sa na 

celoslovenskej úrovni.  

 

Futbalový turnaj 

Dňa 28. 1. 2020 sa v Nemšovej uskutočnil halový turnaj žiakov a žiačok, na ktorom sa zúčastnila aj 

naša škola. Na tomto turnaji si zmerali sily družstiev ZŠ Bolešov, ZŠ Janka Palu Nemšová, Katolícka 

spojená škola Nemšová, ZŠ Horná Súča a SSŠŠ Trenčianske Teplice. Žiaci a žiačky, ktoré 

reprezentovali našu školu sú Klaudius Javor, Samuel Kovář, Martin Pšenka, Andrej Gabriš a 

Matthias Kunka. Spomedzi našich žiačok sa zúčastnili Soňa Panáková, Sofia Richtárechová a Elisa 

Kunková. Našim zverencom sa veľmi dobre darilo s jednou prehrou a tromi výhrami sa stali víťazmi 

turnaja. 

 

Úspešný turnaj na Baračke 

Od 1. 2. do 3. 2. 2020 sa v nafukovacej hale na Baračke v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil 

tenisový turnaj dorasteniek. Išlo o prípravu pred medzinárodným turnajom, ktorý sa na Baračke 

uskutoční začiatkom marca. ŠPORTOVÚ AKADÉMIU Trenčianske Teplice, ktorá tento turnaj 
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organizovala a ŠPOROTVÚ ŠKOLU Trenčianske Teplice reprezentovalo spolu 7 hráčok z 

celkového počtu 30-tich tenistiek. Turnaj hodnotím ako veľmi úspešný, pretože sme mali vo finále 

dvojité zastúpenie. Stretli sa v ňom Nina Veličová a Kristína Danišková. Z prvého miesta sa tešila 

Veličová po víťazstve vo dvoch setoch 7/5 a 6/2. Aj ostatné hráčky podali kvalitné a bojovné výkony 

a vidieť stúpajúcu formu. Turnaj preto hodnotím ako dobrú prípravu a naladenie pred 

medzinárodným turnajom. Samozrejme treba na sebe stále pracovať. 

Fotky si môžete pozrieť tu:  album https://ssg.edupage.org/album/ 

Náš klub a školu reprezentovali: 

1. Nina Veličová 

2. Kristína Danišková 

3. Vladimíra Pavlíková 

4. Chiara Kamenská 

5. Nina Šimonová 

6. Emma Lapšová 

7. Alexandra Blahovcová 

Florbalový turnaj SŠ 

Dňa 7.2.2020 sa konal dievčenský florbalový turnaj stredných škôl. Podujatie sa uskutočnilo na 

Obchodnej Akadémií v Trenčíne. Úspešne a prekvapujúco sme postúpili zo skupiny do finálového 

turnaja. Našu školu reprezentovali:  Eva Šatková, Elisa Kunková, Sofia Richtárechová, Nina 

Veličová, Darina Jančovičová, Anna Juzeková, Skarlet Vašeková, Ema Cmarková, Soňa Panáková. 

Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín – SSŠŠ    5:0 

Stredná umelecká škola Trenčín – SSŠŠ           0:3 

Stredná zdravotnícka škola Trenčín – SSŠŠ    4:3 

Rozhodujúci zápas bol so Strednou zdravotníckou školou o 3. miesto. Bohužiaľ sme súperom 

podľahli a prehrali sme 4:3. Dievčtá sa umiestnili na peknom štvrtom mieste.   

 

STOLNOTENISOVY  TURNAJ  O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA TRENČIANSKE 

TEPLICE 

Dňa 13.02.2020 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil už XII. ročník stolnotenisového turnaja O 

pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice, ktorý sa konal pod záštitou mesta Trenčianke Teplice. 
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Organizátorom bola už tradične Súkromná stredná športová škola Trenčianske Teplice. Turnaj 

otvorila slávnostným príhovorom nositeľka mena putovného pohára, primátorka mesta Trenčianske 

Teplice, Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková.  Okrem poďakovania, ktoré patrilo organizátorom, 

pedagógom  a celému vedeniu Strednej športovej školy zaželala pani primátorka mladým 

športovcom bezproblémový priebeh turnaja, veľa úspechov a pekných športových zážitkov.  

Súťažilo sa vo vekových kategóriách: najmladší žiaci a najmladšie žiačky, mladší žiaci a mladšie 

žiačky, starší žiaci a staršie žiačky a napokon dorastenci a dorastenky. Turnaj prebiehal v dobrej 

nálade a našlo sa i niekoľko obhajcov titulu z minulého ročníka. Pekný  úspech dosiahli tiež študenti 

našej školy, a to predovšetkým Martin Pšenka, ktorý zvíťazil v kategórii dorastencov a David 

Dohňanský, ktorý zvíťazil v kategórii mladších žiakov. 

 

 Dvojhra mladších žiakov 

 Chlapci           1.miesto - David Dohňanský (SSŠŠ Tr. Teplice)         3. Miesto Max Jakub( ZŠ 

Svinná)  

Chlapci           2.miesto – Peter Cucor (ZŠ Dolná Poruba)                  Alexander Korienok ( ZŠ 

Nemšová) 

Dvojhra starších žiačiek: 

Dievčatá         1.miesto -  Zuzana Svitanová (ZŠ Tr. Teplá) 

Dievčatá         2.miesto -  Lucia Šelingová (ZŠ Bolešov) 

Dievčatá         3.miesto - Soňa Panáková, Sofia Richtarechová (SSŠŠ Tr. Teplice) 

Dvojhra dorastencov:  

Chlapci           1.miesto - Martin Pšenka (SSŠŠ Tr Teplice) 

Chlapci           2.miesto - Daniel Gabriš (SSŠŠ Tr. Teplice)  

Chlapci           3.miesto - Jozef Mucha (SPŠ Dubnica),Dušan Panáček (SPŠ Stavebná) 

Na záver odovzdala zástupkyňa primátorky mesta Trenčianske Teplice Mgr. Michaela Fedorová a 

riaditeľ SSŠŠ Trenčianske Teplice Mgr.Marián Janák súťažiacim diplomy a ceny. 

 

Pilotné testovanie maturantov 

Maturanti si vyskúšali, aké to bude... 

Pilotného testovanie pre žiakov maturitného ročníka papierovou formou organizované Národným 

ústavom certifikovaných meraní. Testovaní boli z predmetu slovenský jazyk a literatúra, test trval 

100 minút. Žiaci po vyhodnotení získajú spätnú väzbu o ich vedomostiach z tohto predmetu, zistia, 

čo sa ešte treba doučiť, aby bola maturita čo najúspešnejšia. 
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Majstrovstvá mužov a žien v stolnom tenise 

 Dňa 28.2. 2020 sa konali Majstrovstvá Slovenska  mužov a žien v stolnom tenise. 2 miesto 

v kategórii jednotlivcov mužov obsadil náš žiak Alexander Valuch. 

 

Baračka Open 12. - 14.9.2020 

Bo to záverečný tenisový turnaj v tejto sezóne v kategórii MUŽI a ŽENY. Na trunaji sme mali aj 

dorastencov z našej školy Ninu Veličovú, Vladimíru Pavlíkovú, Milana Bežáka a Tomáša Šurana.  

Ich účasť však bola skôr zbieranie skúseností.  

 

III. Plnenie cieľov školy, podmienky pre výchovu a vzdelávanie 

 

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

 

V školskom ruku 2019/2020 nebola na škole vykonaná žiadna inšpekcia. 

 

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 mestskú 

telocvičňu. Škola v rámci tréningového procesu využíva tiež atletický areál pri budove ŽS, fitness 

centrum v obchodnom centre Amadeus, bazén a wellness v hoteli Panorama Trenčianske Teplice, 

športový 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.  

  

3)  údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 
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Pre školský rok 2019/2020 predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov čiastku 618 534,- 

Eur, finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy predstavovali čiastku 1311,60,- Eur a 

finančné prostriedky prijaté na lyžiarske kurzy predstavovali čiastku 1800,- Eur, ktoré však boli 

z dôvodu vážnej pandemickej situácie v celej výške vrátené. 

 

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

šk. rok 2019/2020: 

 

- 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 2019/2020 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).  

- realizovať pripravenú koncepciu študijného odboru Športový manažment v šk. roku 

2019/2020 

- klásť dôraz na dôslednú prípravu žiakov na obhajoby kvalifikačných prác na získanie 

osvedčení Tréner kvalifikačného stupňa I., II. alebo III. 

- 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 

- zdokonaľovať systém online výučby, ktorý je v súčasnej situácii neoddeliteľnou súčastou 

vyučovacieho procesu   

 

Ďalšie ciele: 

  -   vyučovať odborne, zaujímavo, názorne a tvorivo podľa ŠkVVP 

      -   vytvárať pozitívnu klímu na pracovisku vplývajúcu na prácu žiakov i pedagógov 

      -   neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov školy 

      -   pomáhať dosahovať žiakom maximálne možné výsledky v športe  

      -   dodržiavať etický kódex školy 
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-  úzka spolupráca vedenia školy s poradnými orgánmi (školský psychológ, výchovný poradca,    

koordinátor pre prácu s IKT) 

      -    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 často prioritou  

záujmu študentov 

- v plnej miere umožniť absolventom získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti 

športového odborníka 

5) Školský vzdelávací program 

 

V šk. roku 2019/2020 škola pokračuje vo svojej činnosti podľa inovovaného ŠKVP, ktorý nadobudol 

platnosť 2.9.2019 a v prípade potreby je aktualizovaný jednotlivými dodatkami. Inovácia ŠKVP 

súvisí najmä so zmenou názvu školy a so zaradením nového študijného odboru do vyučovania. 

Úlohou vedenia školy je detailne oboznámiť všetkých zamestnancov školy s obsahom inovovaného 

ŠKVP. 

 

Názov ŠKVP:   ŠKOLA, KTORÁ SPÁJA ŠPORT A VEDOMOSTI 

V ŠKVP sú okrem iných podrobne rozpracované tieto témy: 

➢ Ciele výchovy a vzdelávania na SSŠŠ Trenčianske Teplice 

➢ Zameranie školy a stupeň vzdelania dosiahnutý absolvovaním ŠkVP 

➢ RUP školy 
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➢ Téma „ľudské práva“ a „finančná gramotnosť“ a aplikácia ďalších prierezových tém 

na našej škole 

➢ Organizácia vyučovania 

➢ Vyučovací jazyk 

➢ 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 2019/2020 

Filip Delinčák – reprezentant SR v stolnom tenise 

Samuel Puškár – reprezentant SR v tenise 

Csaba Biricz – reprezentant SR vo futbale do 19 r. 

Filip Szetei – reprezentant SR vo futbale do 19 r. 

Alexander Valúch - reprezentant SR v stolnom tenise 

Samuel Kňažko - reprezentant SR v hokeji do 20 r. 

Samuel Krajč - reprezentant SR v hokeji do 20 r. 

Patrik Kozel - reprezentant SR v hokeji do 20 r. 

Alex Molčan - reprezentant SR v tenise 

Peter Benjamin Prívara - reprezentant SR v tenise 

Janka Stachová – majsterka SR juniorov Bikinifitness 

Radka Zelníčková - reprezentantka SR v tenise 

Dominik Veselovský - reprezentant SR vo futbale do 19 r. 

Bénes László - reprezentant SR vo futbale 

Martin Valjent - reprezentant SR vo futbale 

 

Milan Bežák, Nicolas Ľahký, Fekete János – úspešný rok v tenise, posun v rebríčku 
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Panáková, Richtarechová, Kunková, Jančovičová, Šatková, Valo, Čmelík, Jambor, Zelníček L, 

Zelníček M., Šuster, Kooš, Divald – účasť v prvej futbalovej lige a extralige vo svojej kategórií 

 

Melcher, Ilenčík, Kunka, Bakala, Žabka, Lukačka, Švec, Koyš, Ingeli, Stacha, Kmošena, 

Rodionov - účasť v prvej hokejovej lige vo svojej kategórií. 

 

 

Umiestnenie absolventov SSŠŠ v šk. roku 2018/2019 

 

Počet študentov pokračujúcich v štúdiu na VŠ –10       

Počet študentov, ktorí nastúpili do zamestnania – 7 

Počet študentov, ktorí pokračujú ako profesionálni športovci – 4 
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1.  Štúdium  na  FTVŠ – trénerstvo hokej 

2.  Tréner vo vlastnom gyme 

3.  Štúdium na Žilinská univerzita – strojárstvo 

4.  Zamestnanie –  rodinná firma 

5.  Zamestnanie - rodinná firma 

6.  Zamestnanie 

7.  Štúdium na Trenčianskej univerzite - fyzioterapia 

8.  Zamestnanie – finančný poradca 

9.  Štúdium Paneurópska VŠ – všeobecné právo 

10.  Štúdium na Trnavskej univerzite -  fyzioterapia 

11.  Štúdium na  Trenčianskej univerzite 

12.  Zamestnanie zahraničie 

13.  Zamestnanie zahraničie 

14.  Profesionálny hráč hokej 

15.  Profesionálny hráč futbal 

16.  Zamestnanie – výživový poradca 

17.  Štúdium  na  FTVŠ – trénerstvo tenis 

18.  Profesionálny hráč hokej 

19.  Štúdium na Univerzine USA 

20.  Štúdium na Trenčianskej univerzite - fyzioterapia 

21.  Štúdium na UMB Banská Bystrica - trénerstvo 
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Ústne maturitné skúšky - máj 2020 

 

Mimoriadna situácia spojená so šírením vírusu COVID-19 mala za dôsledok plošné uzavretie 

všetkých škôl v SR. Preto sa na pokyn MŠ SR neuskutočnila ústna maturitná skúška prezenčnou 

formou, ale známky na maturitnom vysvedčení boli vypočítané priemerom známok za jednotlivé 

ročníky. 

     

Na našej škole bolo k májovému termínu maturít spolu spolu 21 maturantov, ktorým boli 

spriemerované známky z týchto predmetov: 

slovenský jazyk a literatúra - 21 žiakov 

anglický jazyk - 21 žiakov 

nemecký jazyk  - 1 žiak 

geografia - 13 žiakov 

základy športovej prípravy - 15 žiakov 

biológia - 6 žiakov 

dejepis – 6 žiakov 

občianska náuka – 1 žiak 

 

Za predchádzajúci šk. r. opravný termín v septembri 2020 - 1 žiak zo SJL a ANJ.  

 

Všetci maturanti súhlasili so systémom hodnotenia i s výslednými známkami na maturitnom 

vysvedčení. 

 

                        

8) Prijímacie skúšky 

 

Podobne ako maturitná skúška, i prijímacie skúšky na našu školu pre školský rok 2020/2021 boli 

poznačené mimoriadnou situáciou. Na odporúčanie MŠ SR sa prijímacie skúšky uskutočnili 

overením všetkých dokumentov (osvedčení, diplomov, klubových registrácií, umiestnení 

v športových rebríčkoch, online psychotestu, predchádzajúcich vyučovacích výsledkoch a pod), 

ktoré potvrdzovali športové a študijné úspechy uchádzačov o štúdium na našej škole. Špecializovaná 

komisia zriadená na našej škole na základe stanovených kritérií a následne pridelených bodov 

vybrala / nevybrala vhodných uchádzačov pre prijatie na štúdium do 1. ročníka. 

Uchádzači o štúdium v prihláškach uviedli, o ktorý zo študijných odborov (športové gymnázium / 

športový manažment) majú záujem. 
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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 a ukončenie 9. ročníka ZŠ - prospech  

    - pohybové testy podľa druhu športu, resp. splnenie kritérií (mimoriadna situácia) 

    - zápis do školy 

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

dodržiavali psychohygienické štandardy a osobitné opatrenia. 

Podrobné kritériá prijímacieho konania pre šk, rok 2019/2020 počas mimoriadnej situácie sú 

uvedené v kapitole 11. 

 

9) Voľnočasové aktivity školy: 

        

Na škole pracoval v šk. roku 2019/2020 turistický a tenisový krúžok.                                       

 

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

 

V rámci predmetu Športová príprava (Šport a zdravie) žiaci navštevovali zazmluvnené bazény 

v Trenčianskych Tepliciach.  

V klube ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice 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 ŠA 

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  

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 
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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 so zákonnými zástupcami žiakov 

         

➢ Podľa plánu sa konajú :    

Triedne stretnutia rodičov 

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.         

  

11) Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania v šk. roku 2019/2020 

 

10.3.2020 vedenie SSŠŠ rozhodlo, že sa z preventívnych dôvodov, v snahe zamedziť možnému 

šíreniu vírusového ochorenia, rušia až do odvolania osobné konzultácie študentov v škole, ktorí z 

dôvodu športovej vyťaženosti nedochádzajú denne na vyučovanie. Pre komunikáciu s vyučujúcimi 

používali EduPage a aplikáciu MS Teams, učebné materiály im boli prideľované cez e-learning a 

SKYPE.  

Na základe usmernenia ministerky školstva škola prerušila vyučovanie od 16. marca 2020 do 27. 

marca 2020 vrátane.  

Priebežne boli žiaci informovaní o preložení písomných maturitných skúšok na neskorší termín. 

Taktiež boli upozornení, že školské voľno v tejto mimoriadnej situácii nemožno považovať za 

prázdniny. 
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Triedni učitelia a ostatní vyučujúci kontrolovali spoluprácu žiakov so školou a spracovávanie všetky 

pridelených zadaní, ktoré dostali ako prácu na doma – Teams, SKYPE (konzultácie), mail, Edupage, 

telefón.  

Boli tiež poučení, aby dbali na preventívne opatrenia, nestretávali sa vonku, na ihriskách a 

v reštauráciách. 

  

Všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, tréneri, študenti, aj rodičia  

boli elektronicky oslovení školskou psychologičkou ohľadom znášania náročnej situácie v domácom 

prostredí – stres, úzkosť, obavy, pocit bezradnosti, hnev a impulzívnosť, využívanie voľného času,, 

psychohygiena, vyhľadanie odbornej pomoci  

 

Žiaci i zákonní zástupcovia boli informovaní o plošnom prerušení vyučovania na školách a zrušení 

Testovania deviatakov, ktoré sa týka i našich žiakov 4. ročníka (osemročná forma štúdia). 

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadne vírusového ochorenia COVID-19 sa v školskom roku 2019/20 

maturity v štandardnej forme neuskutočnili. Realizácia tzv. internej maturitnej skúšky sa vykonávala 

administratívnym spôsobom. Maturitné vysvedčenie sa získali naši maturanti aritmetickým priemerom 

známok, ktoré škola vykonala na základe pokynov MŠ SR. Všetci maturanti vyjadrili svoj súhlas 

s uzavretím známky na maturitnom vysvedčení aritmetickým priemerom. 

 

Na základe odporúčania MŠSR a ÚVZSR pristúpilo vedenie školy k úprave kritérií pri prijímacom 

konaní žiakov do 1. ročníka pre škol. rok 202/2021. Žiaci sa prijímacích skúšok nezúčastnili 

prezenčne, pri prijímaní škola zohľadňovala tieto kritériá:  

ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade žiakov, ktorí sú v 8. 

ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 

5 – nedostatočný nasledovne: 

Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

o Slovenský jazyk a literatúra  
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o Matematika 

o alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova 

a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. 

Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

profilový predmet:      Telesná výchova 

Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

prvý doplnkový predmet:      Biológia 

druhý doplnkový predmet:              Správanie 

PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. ročník) 

stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý 

školský rok.  

 

ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0; 100〉 bodov. 

Športová súťaž alebo športová výkonnosť (0-100): 

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie 

strednej školy.  

o Absolvované súťaže  

o Diplomy a úspechy vo svojom športe 

 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia (0-100): 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa 

profilácie strednej školy. V kolektívnych športoch a vybraných individuálnych športoch – kritérium 

pridelenia bodov podľa súťaže (v prílohe) 

Národný rebríček (individuálny šport) 

Medzinárodný rebríček (individuálne športy) 
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Vlastné kritérium strednej školy (0-100):  Registrácia v športových organizáciách. 

 

Nástup do školy po mimoriadnom voľne si škola stanovila na dátum 29.6.2020. Každý študent bol 

povinný pri vstupe do školy odovzdať vyhlásenie, že nemá žiadne zdravotné problémy a môže bez 

obáv prísť do kolektívu školy.  

 

Vyučovanie žiakov počas ich neprítomnosti v škole prebiehala výlučne online, v prvých dvoch 

týždňoch cez aplikáciu Skype, potom cez aplikáciu Teams. Na každý pracovný deň bol presne 

stanovený rozvrh online hodín pre každú triedu zapísaný v online kalendári. Vyučujúci sa v rámci PK 

dohodli na počte hodín, ktoré je potrebné odučiť, aby bolo do konca šk. roka prebraté učivo podľa 

učebných osnov a aby bolo možné zrealizovať koncoročnú klasifikáciu. 

Tento zámer sa v plnej miere úspešne zrealizoval. 

Niekoľko technických problémov s online výučbou sme zaznamenali len zo začiatku, išlo o registráciu 

žiakov v aplikácii Teams. Napriek tomu sa dá konštatovať, že prechod z prezenčného vyučovania na 

online vyučovanie bol plynulý. Aktivitu na online vyučovaní sme zaznamenali u takmer 95% žiakov. 

Tí, ktorí sa na online hodinách zo subjektívnych dôvodov zúčastňovali len sporadicky, neboli schopní 

obsiahnuť preberané učivo a uzavrieť si koncoročnú klasifikáciu, boli predvolaní na vykonanie 

komisionálnej skúšky v auguste 2020. Žiaci, ktorí boli v tomto období športovo vyťažení, alebo boli 

v zahraničí a nemohli sa zúčastňovať online hodín podľa stanoveného rozvrhu, zúčastňovali sa na 

online hodinách v čase dohodnutom s vyučujúcimi. 

Športová príprava bola v tomto období zameraná na teóriu. V rámci predmetu Základy športovej 

prípravy boli žiaci okrem iného systematicky pripravovaní na získanie odbornej spôsobilosti na výkon 

odbornej činnosti  - tréner.  

Športová príprava prebiehala teoreticky tiež v rámci predmetov Šport a veda, Šport a zdravie, Šport 

a osobnosť športovca, Športový manažment a Výživa v športe a do 30.6. bola zrealizovaná v plnom 

rozsahu. 

Škola v šk. roku 2020/2021 naďalej funguje v režime, ktorý zohľadňuje aktuálne protiepidemiologické 

opatrenia. Škola neustále skvalitňuje systém online výučby, ktorú je okrem komunikácie so študentami 

– športovcami možné využiť v prípade zhoršenia situácie a nariadenej domácej karanténe žiakov 

i zamestnancov školy. 

 

 

 

 


