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1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ 
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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 2018/2019 

 

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 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. 

Predseda rady školy je štatutárnym orgánom riadiacim činnosť rady školy a koná v jej mene. 

Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do 
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pôsobnosti iných orgánov. Rada školy má podľa zákona členov z radov rodičov, pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov školy a zriaďovateľa . Zasadnutia vykonáva podľa plánu práce 

a svojho harmonogramu. Na svojich zasadnutiach sa v školskom roku 2018/2019 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 

Predseda PK Gymnazista: 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 

Školský psychológ: Mgr. Zuzana Breznická 

 

Na základe zákona 440/2015 sa od 1.1.2019 zmenil názov školy zo „Súkromné športové gymnázium 

Trenčianske Teplice“ na  „Súkromná stredná športová škola Trenčianske Teplice“. 

Zmena študijných odborov a ďalšie systémové zmeny pre školu začínajú od 1.9.2019. 

 

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.  
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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. 

 

Predmetové komisie v školskom roku 2018/2019 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 2018/2019 bolo prihlásených na prijímacie skúšky do 1. ročníka štvorročnej    

    formy 11 žiakov, z toho prijatí  na školu boli 4 žiaci. Do 1. ročníka osemročného štúdia  

    boli prihlásení 4 žiaci, prijatí 3 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: 159          

prospeli spolu: 65, z nich s vyznamenaním: 9, prospeli veľmi dobre: 13, prospeli: 43, 

neklasifikovaní: 94, neprospeli: 0 

žiaci so zníženým stupňom zo správania:  

2. stupeň: 3 žiaci 

počet vymeškaných hodín: 6609, z toho neospravedlnených: 429 

 

e) študijné odbory: 

    gymnázium zabezpečuje vzdelanie v študijných odboroch: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

na škole pôsobilo 32 zamestnancov, z toho 26 pedagogických a 6 nepedagogických  zamestnancov.  

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

 

g)  údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

V šk roku 2018/2019 neabsolvovali pedagogickí zamestnanci školy ďalšie vzdelávanie.   

      

h)  údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

Škola sa počas štrnásťročného 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 

      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 77 – šport 

SEXTA 7902 J 77 – šport 

SEPTIMA 7902 J 77 – šport 

OKTÁVA 7902 J 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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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.  

 

II. Aktivity školy 

Zhodnotenie akcií a súťaží za školský rok 2018/2019 

SLOVENSKÝ POHÁR MUŽOV V STOLNOM TENISE 

22.9.2018 sa v Trenčianskej Teplej konal memoriál D. Straucha v stolnom tenise. Víťazom 

Slovenského pohára mužov sa stal náš žiak Súkromného športového gymnázia Adam Brat. 

 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V STOLNOM TENISE 

September 2018 Alexander Valuch, ktorý je žiakom 3 ŠA našej školy sa minulý týždeň zúčastnil ME 

mužov a žien v Španielskom  Alicante.  Alexander  skončil na 2. mieste v skupine. Z 23 skupín 

mohlo postúpiť iba 18 hráčov z 2.miesta. Takže 5 hráčov zostalo pred bránami postupu. 

Výsledky:  

Valuch - Gunduz (TUR) 4:2 

Valuch - Ecseki (HUN) 1:4 

 

BIELA PASTELKA 2018 

September sme sa zúčastnili zbierky s názvom Biela pastelka. 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. Tento rok 

sa našim žiakom podarilo vyzbierať 205,90 eura. 

 

CEZPOĽNÝ BEH 2018 

Dňa 29. septembra 2018 sa konal cezpoľný beh stredných škôl, ktorého sa zúčastnila aj naša škola. 

Výsledky: 

Družstvo chlapcov 7. Miesto 

Družstvo dievčat 6. Miesto 

Jednotlivci : 

Adam Cyprián 15. Miesto 

Matúš Trsťan 17. Miesto 
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Ivana Obetkova 12. Miesto 

Vanesa Močarníková 15. Miesto 

 

SR WU19 - ANDREA BOGOROVÁ 

COIMBRA– Futbalové reprezentantky Slovenska do 19 rokov prehrali v prvom prípravnom zápase v 

Portugalsku s domácimi rovesníčkami 1:2. Jediný gól zvereniek trénera Jozefa Jelšica strelila Andrea 

Bogorová, naša žiačka. 

 

Výsledky: 

PORTUGALSKO WU19 – SR WU19 2:1 (1:1) 

Góly:  3. a 53. Duarteová – 18. Bogorová. 

  

MEDZINÁRODNÝ TENISOVÝ TURNAJ DORASTENCOV DO 18r. 

BOURGASE - v dňoch 9.10-14.10 sa konal medzinárodný tenisový turnaj dorastencov do 18 rokov 

ITF triedy 5 v Bulharskom Bourgase. Zo Slovákov sa zúčastnil na turnaji aj náš žiak Milan Bežák. V 

1.kole po skvelom výkone porazil 23 hráča Bulharska Evgeniho Chervenkova 6:1 6:0. V 2.kole 

ale nestačil na nasadenú (13) a 1348 hráča ITF Simeona Kostova ktorému podľahol v 2 setoch 4:6 

2:6. 

 

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 

TRENČÍN - v sobotu 6.10.2018 sa uskutočnil prvý ročník súťaže 

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo fitness a kulturistike. Súťažiaci prišli zo Slovenska. 

Bohužiaľ Českí, Maďarskí a Srbskí účastníci sa ospravedlnili hlavne pre chorobu. 

Súťaž organizovala SZKFB-WABA v spolupráci a podporou Súkromného športového gymnázia 

Trenčianske Teplice a Športovej akadémie Trenčianske Teplice. Nakoľko sme usporiadali 

prvý ročník súťažiacich nebolo až tak veľa, ale budúci rok sa chystajú, nakoľko po organizačnej 

stránke mala súťaž veľmi vysokú úroveň a pozitívnu odozvu medzi súťažiacimi. 

Umiestnenie našich žiakov: 

Samuel Miškolci - 2.miesto v kategórii physik a 3.miesto v kategórii atletik. Timotej Uríča 3.miesto 

v kategórii physik a 4. miesto v kategórii atletik, a Táňa Kostková 2.miesto v kategórii bikiny fitness 

juniorky a 4.miesto v kategórii bikiny fitness ženy 

 

STREDOŠKOLÁK 2018 
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4.-5. Október 2018 - Naša škola sa zúčastnili na výstave stredných škôl STREDOŠKOLÁK. 

  

VÝBER ZsFz DIEVČAT WU14 v DUNAJSKEJ LUŽNEJ 

Dňa 26.9-27.9.  sa žiačky SŠG Trenčianske Teplice Soňa Panáková a Sofia Richtárechová zúčastnili 

na výbere Západoslovenského kraja v Dunajskej Lužnej. Dievčatá si priniesli medailu za 2. Miesto. 

 

Andrea Bogorová v kvalifikácií WU 19 

Október 2018 - Študentka Andrea Bogorová sa úspešne zúčastnila kvalifikačného turnaja o postup na 

ME ako reprezentantka do 19 rokov 

Výsledky turnaja:  

CHORVÁTSKO WU19 – SLOVENSKO WU19 0:6 (0:2) 

Góly:  17. Bieliková, 18. a 54. Bogorová,  65. Žemberyová, 75. Kaláberová, 78. Niňajová. 

ŽK:Taritašová, Tomkičová – Bogorová 

 

OKRESNÉ KOLO VO FUTBALE 

Dňa 25.9.2018 sa chlapci zúčastnili futbalového  turnaja medzi školami. V skupine sme mali školu 

Dopravnej akadémie a školu Stredného odborného učilišťa pod Sokolicami . Prvý zápas proti 

Strednej  odbornej škole  naši chlapci vyhrali 2:0. V tomto zápase hrali útočne a strieľali pekné góly. 

Ďalší zápas hrali proti Dopravnej akadémii, v ktorom prehrali 0:3. V skupine sme skončili na 

2.mieste, čo znamenalo, že ďalej nepostupujeme. 

 

STOLNÝ TENIS - ZŠ 

Výsledky okresného kola žiakov a žiačok ZŠ  

3.10.2018 Kubrá 

Umiestnenie: 

Chlapci -  Gabriš, Dohňanský – 5.miesto 

Dievčatá - Kamenská, Panáková, Šimonová – 2.miesto 

 

 

SAMUEL PUŠKÁR - NAJLEPŠÍ JUNIOR ZA ROK 2018 

Dňa 22.11.2018 sa v NTC konalo slávnostné odovzdávanie cien TENISTA ROKA 2018. Medzi 

ženami už tradične zvíťazila naša bývala žiačka Dominika Cibulková a tretie miesto získala tiež naša 

žiačka Magdaléna Rybáriková. Dominike patrí prvenstvo aj v počte nazbieraných prvých miest v 
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tejto ankete. Spolu ich získala už osem. Medzi juniormi zvíťazil ďalši veľký talent a žiak 2. 

ŠA Samuel Puškár. 

 

PRÍPRAVNÝ ZÁPAS FUTBAL – Dubnica nad Váhom 

Dňa 22.11 sa uskutočnil prípravný zápas v Dubnici nad Váhom. Naši hráči si chceli zúročiť svoje 

schopnosti  proti mužstvu, ktoré momentálne hrá 2.ligu dorastu.  Zápas skončil 5-2 v náš prospech.  

Zostava – Patka, Gravas , Okrucký, Lehotský, Žáčik, Matejček, Gabriš, Brandys, Cyprián, Obetková 

,Chrenko, Šipek 

Góly - Cyprián 3 ,Chrenko, Žáčik, 

 

FUTSAL 2018 

Dňa 13.11.2018  sa naši futbalisti zúčastnili  okresného kola škôl  vo futsale. Vo finálovej skupine 

sme sa umiestnili na 3.mieste ,kde ako jediný  tým sme dokázali poraziť neskoršieho víťaza. 

Reprezentovali- P.Meliš, E. Okrucký, D.Chrenko, F.Zelníček, L. Zelníček , F.Dráb, N.Valo, 

M.Lehotský, R.Patka, R.Jambor. 

 

OKRESNÉ KOLO V AEROBIKU 

Žiačka MartinaTörvényiová sa 12.11.2018 zúčastnila okresného kola v Aerobiku. Z množstva 

pretekárok sa umiestnila na postupovom mieste do krajského kola.   

 

OKRESNÉ KOLO VO FLORBALE DIEVČAT 

Dňa 25. 10. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale dievčat. Turnaj sa konal na základnej škole 

v Omšení. Turnaja sa zúčastnili 4 školy. 

Našu školu reprezentovali: Ema Harajda, Chiara Kamenská, Ema Cmarková, Soňa Panáková, 

Alexandra Blahovcová, Scarlet Vašeková. 

Výsledky: 

ZŠ dolná Poruba – SŠG – 2:4 

ZŠ Omšenie – SŠG – 4:2 

ZŠ Trenčianska Teplá – SŠG – 2:1 

Celkovo sme obsadili 3 miesto.  

 

PREZENTÁCIA NAŠEJ ŠKOLY 

November 2018 - zúčastnili sme sa náboru talentov pre šport a to v Myjave, v Bánovciach nad 

Bebravou a 28.11 sa výstavy "Kam na strednú" v Topolčanoch. 
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Dievčatá z AS Trenčín triumfovali v Španielsku 

Futbalistky AS Trenčín sa v polovici októbra zúčastnili medzinárodného turnaja Costa Brava Cup v 

Španielsku. Turnaja sa zúčastnila aj naša žiačka Sofia Richtárechová. 

Sofia dala najviac gólov (sedem) a veľkou mierou pomohla tímu AS Trenčín získať prvenstvo na tomto 

turnaji.  

 

EXKURZIA VIEDEŇ 

Dňa 12.12.2018 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie do Viedne. Program zájazdu:  

- návšteva čokoládovne Hauswirth v Kittsee s možnosťou ochutnávky čokolády 

- prehliadka Domu mora  

- videli sme rakúske korunovačné klenoty a cisársku hrobku 

- prehliadka Dómu svätého Štefana 

- návštevou vianočných trhov 

 

FUTBALOVÝ TURNAJ V PÚCHOVE 

12.12 2018 v STC Aréne v Púchove sa uskutočnilo regionálne kolo halovej sezóny žiačok SFZ . 

Dievčatá FK Dubnica skončili na celkovom 3 mieste a postupujú do 2.kola.  

Celkové poradie: 1.As Trenčín, 2.Fc Baník Prievidza, 3.Fk Dubnica, 4. Mšk Považská Bystrica, 

5.Mšk Púchov. Tohto turnaja sa zúčastnili naše hráčky z II.OA: Sofia Richtárechová a Soňa 

Panáková. 

  

REGIONÁLNE MAJSTROVSTVA SLOVENSKA V TENISE 

DECEMBER 2019 - Halové regionálne majstrovstvá Slovenska v tenise v kategórii dorastenci a 

dorastenky. Školu reprezentovalo 10 hráčov  z toho 7 chlapcov a 3 dievčatá. 

BANSKÁ BYSTRICA –  Stredoslovenký región  dorastencov sa konal v BSELINE SPORT 

ARÉNE  v Banskej Bystrici Medzi chlapcami sa darilo Milanovi Bežákovi, ktorý postúpil do finále 

dvojhry. Vo finále dvojhry podľahol svojmu klubovému spoluhráčovi Vlčkovi Karolovi na tri sety 

6:4 2:6 6:3. Michal Moncoľ a Tomáš Šuran postúpili vo dvojhre do štvrťfinále, ale vo štvorhre hrali 

proti sebe vo finále. Víťazmi sa stala dvojica Šuran/Mísař. Posledný zástupca  Kravec Vladimír 

prehral v prvom kole. 

Finále dvojhry:         Vlčko Karol - Bežák Milan    6:4  2:6  6:3 

Finále štvorhry:        Šuran/Mísař – Moncoľ/Keľo    7:6(3)  6:1 
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TRENČÍN – Západoslovenský región dorastencov sa konal v Tenkure v Trenčíne, kde školu 

reprezentovali dvaja hráči Dušan Baranec a Dávid Daniška. Daniška vyhral v prvom kole 6:2 6:0 nad 

Melicherikom, ale v druhom podľahol Almásimu 6:1 6:2. Baranec postúpil do finále vo dvojhre, v 

ktorej podľahol Bielikovi Lukášovi dva krát 6:4. 

 

TOPOLČANY - Západoslovenský región dorasteniek sa hral v Topolčanoch. Školu reprezentovali 

Vladimíra Pavlíková a Chiara Kamenská. Pre Kamenskú to bola prvá skúsenosť , prehrala v prvom 

kole. Pavliková prvé kolo vyhrala nad Kubikovou 6:4 6:1, v druhom kole prehrala nad Baraniakovou 

Teréziou.   

 

BRATISLAVA – V Bratislavskom regióne sme mali dvojité zastúpenie. Karin Haňdiaková prehrala 

po vyrovnanom a dramatickom trojsetovom zápase v prvom kole nad Lacovou 6:2 1:6 7:6(5). Darilo 

sa Šimonovi Habšudovi , ktorý vo dvojhre postúpil  do finále, kde podľahol Minárikovi 6:1 6:2.  

 

POSTÚP NA MSR V STOLNOM TENISE 

V okresnom kole v Kubrej sme zvíťazili a postúpili do regionálneho kola. Chlapci na Regionálnom 

kole opäť zvíťazili v boji o postup na Krajské kolo. Naši žiaci dokázali opäť postúpiť na 

Majstrovstvá Stredných škôl.  

Zúčastnení žiaci: 

Daniel Gabriš, Richard Patka, Vadim Rurak  

Výsledky: 

Okresné kolo:    

1. SŠG Trenčianske Teplice 

2. GĽŠ – Trenčín 

3. OA – Trenčín 

Regionálne kolo: 

1. SŠG Trenčianske Teplice 

2. SPŠ SNP – Myjava 

3. SOŠ Športová Stará Turá 

Krajské kolo: 

1. SŠG Trenčianske Teplice 

2. Gymnázium Dubnica nad Váhom 

3. SOŠ obchodu a služieb Prievidza 
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MSR V ŠPORTOVEJ GYMNASTIKE 

NOVÉ ZÁMKY - Dňa 1. 12. 2018 sa konali v Nových Zámkoch majstrovstvá Slovenska v športovej 

gymnastike, naša žiačka Klára Jánošíková sa umiestnila na 1. mieste.  

 

ZÁPAS LIGY MAJSTROV – SLÁVIA BAYERN 

V dňoch 20.-21.3.2019 sme sa zúčastnili ženského futbalového zápasu v Prahe. Prvý deň sme 

navštívili štadión Eden kde sa konalo štvrťfinále ligy majsteriek medzi klubmi Slávia Praha a FC 

Bayern München. Zápas skončil remízou 1:1 a my sme mali možnosť vidieť kvalitný ženský zápas. 

Na druhý deň sme absolvovali exkurziu mestom Praha. Exkurziu sme začali návštevou 

Staromestského námestia, kde sme si mohli pozrieť Staromestskú radnicu, Týnsky chrám, ale aj ako 

odbíja Pražský orloj. Pokračovali sme na najstarší most stojaci cez rieku Vltavu a to Karlov most, 

kde sme videli množstvo pouličných umelcov, sochy pochádzajúce z obdobia baroka. Našu cestu 

sme nasmerovali na Pražský hrad, kde sme mohli vidieť Katedrálu sv. Víta, výmenu stráže, ale aj 

pekný výhľad na mesto Praha. Naspäť sme sa vrátili cez Karlov most a našu cestu sme zakončili 

návštevou Václavského námestia. 

 

KVALIFIKÁCIA NA ME VO FUTBALE 2020 

21.3.2019 sme mali tú česť sledovať reprezentačný zápas Slovensko vs Maďarsko v Trnave. Vďaka 

našej návšteve sme mohli rozoberať zápas a všímať si jeho pozitíva a negatíva a získali sme ďalšie 

futbalové skúsenosti. 

 

ADAM BRAT ZÍSKAL STRIEBORNÚ MEDAILU 

Náš žiak Adam Brat sa zúčastnil turnaja na Majstrovstvách Slovenska a na Majstrovstvách Európy.  

Február 2019 - výsledky MSR:  3 miesto štvorhra - muži Brat-Špánik 

Do 21 rokov na MsR  dvojhra muži 1. miesto Adam Brat 

7-10.3.2019 Majstrovstvá Európy do 21 rokov Gondobar Portugalsko 7-10.3.2019 

Adam Brat spolu s Tiborom Špánikom získali na Majstrovstvách Európy striebornú medailu. 

 

O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA TRENČIANSKE TEPLICE 

Súkromná stredná športová škola Trenčianske Teplice v spolupráci s Mestom Trenčianske Teplice 

usporiadala dňa 28.2.2019 v mestskej telocvični v poradí už 11. ročník stolnotenisového turnaja 

„O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice“. 

Turnaja sa zúčastnilo doposiaľ najvyšší počet zúčastnených – 107 žiakov základných a stredných 

škôl z celého Trenčianskeho kraja. Súčasťou turnaja bola stolnotenisová exhibícia našich žiakov - 



 13 

reprezentanti SR, Alexander Valúch, majster Európy vo štvorhre do 21 rokov a Adam Brat, piaty na 

Majstrovstvách Európy juniorov. 

 

MATURITY – PÍSOMNÁ ČASŤ 

V dňoch12.3. a 13.3. 2019 sa 22 našich maturantov zúčastnilo písomnej maturitnej skúšky zo 

slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka.  

 

MEDZINÁRODNÝ TENISOVÝ TURNAJ DO 16 ROKOV 

V termíne od 9. - 17. marca sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil Medzinárodný tenisový turnaj 

chlapcov a dievčat do 16.rokov. Hlavným usporiadateľom je ŠPORTOVÁ AKADÉMIA 

Trenčianske Teplice a spoluorganizátorom je  SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA 

v Trenčianskych Tepliciach. Turnaja sa zúčastnilo 57 hráčov z Poľska, Čiech, Talianska, Maďarska, 

Rakúska, Ukrajiny, Chorvátska, Srbska a Rumunska. Súkromná stredná športová škola tu mala 

zastúpených dvoch chlapcov v hlavnej súťaži, z toho jeden bol prvý nasadený a turnaj vyhral. Tri 

dievčatá, ktoré síce nezískali turnajový titul, ale nazbierali cenné skúsenosti na medzinárodnej 

úrovni. 

 

HOSPITÁCIE FUTBALISTOV 

Futbalisti a futbalistky našej školy sa v apríli zúčastňovali povinných hospitácií v rámci praxe. 

Absolvovali 2 hospitačné tréningové jednotky v klube AS Trenčín. Žiaci mali možnosť sledovať 

kvalitný a profesionálny tréningový proces U 19 a mužov A AS Trenčín. Tréningové jednotky sme 

spoločne s trénermi analyzovali a vyhodnotili.  

 

FUTBAL CUP TRENČÍN 

Dňa 24. 4. 2019 sme sa zúčastnili okresného finále vo futbale starších žiačok. Základné kolo sme 

vyhrali  na ZŠ Hodžovej dňa 17. 4. 2019. Vo finále sme vybojovali pekné tretie miesto. Finálový 

turnaj sa konal na umelých ihriskách na ostrove v Trenčíne. Zostava: Pavlíková – Šimonová, 

Gráčová, Panáková, Richtareková, Blahovcová, Cmarková, Kamenská, Veličová, Bridová 

 

GIRL´S DAY 2019 

Dňa 25. Apríla 2019 sa žiačky našej školy  „GIRL´S DAY“ – celosvetového dňa žien v IT. Aj keď 

nie sme škola orientovaná týmto smerom, záujem o informačné technológie majú aj naše dievčatá. 

Tento rok sme si vybrali telekomunikačného operátora O2.  Pozreli si ako vyzerá deň v O2, ako 
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prebieha vývoj webu a aplikácii a prečo je big data analýza budúcnosť.  Mohli sa inšpirovať ženami, 

ktoré pracujú v IT sektore. 

Na prednáške sa zúčastnili Eva Šatková, Darina Jančovičová, Nina Šiková a Ema Šiková.  

 

PETER BENJAMIN PRIVARA VYHRAL TRETÍ TURNAJ ZA SEBOU 

Ďalší úspech nášho žiaka. Peter Benjamin Privara vyhral tretí turnaj za sebou a ťahá sériu 

17 víťazných zápasov v rade. Tentokrát vyhral turnaj TEJT Yason Cup hráčov do 16 rokov v Novom 

Sade.  

 

LIGA PROTI RAKOVINE 2019 

Dňa 11.4.2019 sme sa zapojili do jedinečnej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine, ktorá sa 

v roku 2019 konala už 23. krát. 

 

Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise 

Dňa 3. a 4. apríla 2019 sa uskutočnili v Košiciach Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise žiakov 

a žiačok stredných škôl. Už len účasť na týchto majstrovstvách je obrovským úspechom našich 

žiakov. Našu školu reprezentovali: Daniel Gabriš, Vadym Rurak a Richard Patka. 

 

RASIZMUS A EXTRÉMIZMUS V SÚČASNOSTI 

Dňa 2. apríla 2019 sa na našej škole konala prednáška pod názvom Nebezpečenstvá rasizmu 

a extrémizmu. Žiaci  spolu s lektorom diskutovali o tom, čo znamená pojem rasizmus, kto sú to 

extrémisti, aké druhy extrémizmu sa prejavujú v našej spoločnosti,  symbolika extrémizmu, nástrahy 

narastajúceho extrémizmu v spoločnosti a podobne. Prednáška bola realizovaná organizáciou 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva s cieľom podpory kritického myslenia 

mládeže.  Lektor bol p. Tomášovi Foldes. 

 

PETER BENJAMIN PRIVARA NA KVARNER JUNIOR OPEN 2019 

RIJEKA 30.3. – 07.04. 2019 - Po triumfe v Trenčianskych Tepliciach pridal náš žiak a hráč TC 

Empire Trnava Peter Benjamin Privara ďalší veľký úspech. Tento krát v Chorvátskej Rijeke, kde 

vyhral medzinárodný tenisový turnaj do 16 rokov.  

 

TESTOVANIE 9 

Celkovo viac ako 41 700 žiakov si 3. Apríla 2019 overilo svoje vedomosti z matematiky a 

slovenčiny v Testovaní deviatakov. Po prvý raz boli popri deviatakoch na základných školách 
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testovaní aj žiaci štvrtého ročníka (kvarty) osemročného vzdelávacieho programu gymnázií a medzi 

nimi aj naši žiaci. 

 

NÁŠ ŽIAK LÁSZLÓ BÉNES OPÄŤ ÚSPEŠNÝ 

Stredopoliar László Bénes nabral v poslednom čase v klube Holstein Kiel hernú prax a skúsenosti, 

preto s ním už v lete počíta tréner Gladbachu Dieter Hecking. 

László bol dokonca po jeho vynikajúcom výkone proti Erzbirge Aue, kde strelil dva góly a 

zaznamenal dve asistencie, zaradený do hry Fifa 2019 od spoločnosti EA Sports. 

  

"VYČISTIME SI NAŠE MESTO" 

Aj naši žiaci sa v roku 2019 zapojili do akcie "VYČISTIME SI NAŠE MESTO". 

 

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY 

Dňa 4.4.2019 sme organizovali 1. kolo prijímacích talentových skúšok. Uchádzači o štúdium na 

našej škole museli splniť stanovené kritériá pozostávajúce z úspešného zvládnutia pohybových testov 

a vyhovujúceho výsledku psychodiagnostického testu.  

 

VICEGUVERNÉR NBS NAVŠTÍVIL NAŠU ŠKOLU 

Naša škola sa stala víťazom súťaže organizovanej Národnou bankou Slovenska. Pán viceguvernér 

NBS Mgr. Ľudovít Ódor nás 21.5.2019 navštívil osobne, aby našim študentom v rámci zaujímavej 

prednášky porozprával o 10 ročnej skúsenosti s EUROM na Slovensku. Prednáška sa uskutočnila v 

rámci aplikácie prierezovej témy "finančná gramotnosť" do vyučovania.  

 

MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽE VO FITNESS A KULTURISTIKE  

Dňa 27.4.2019 sa náš žiak Timotej Uriča zúčastnil Medzinárodnej súťaže vo fitness a kulturistike 

v Srbsku, kde sa umiestnil na 2. mieste v kategórii kulturistika juniori a na 6. Mieste v kategórii 

Men´s Physique. 

5.5 2019 sa zúčastnila Anna Juzeková a Timotej Uriča medzinárodnej nominačnej súťaže v 

Kulturistike a fitness v Budapešti, súťažili za asociáciu WABBA. Anna Juzeková sa nominovala na 

súťaž na Capri v Taliansku a Timotej sa nominoval na súťaž na Bari v Taliansku. 

 

OBHAJOBY ZÁVEREČNÝCH PRÁC 
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V dňoch 10.6. a 11.6. sa v škole konali obhajoby záverečných prác študentov našej školy. Obhajovať 

záverečné práce prišlo spolu 23 študentov.  Prvý deň boli na rade študenti, ktorí obhajovali I. 

kvalifikačný stupeň trénerskej licencie vo svojom športe a na druhý deň obhajovali študenti II. 

kvalifikačný stupeň. Zo všetkých prítomných študentov  dvaja študenti neobhájili.  

 

DRUŽSTVÁ V TENISE 2019 

Tenisový klub ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice reprezentovali mladšie žiačky, staršie 

žiačky a dorastenky. Za zmienku určite stojí postup našich DORASTENIEK, ktoré splnili cieľ a 

postúpili do vyššej súťaže. Vyhrali všetkých šesť zápasov. Postupne s TK AS Trenčín (B), ŠK Blava 

1928 J. Bohunice, TK ASICS Trenčín, TK 77 Skalica (B), ŠKM Nádeje Trakovice a LTC Leopoldov 

(B). 

 

FLORBAL CUP 2019 

Súkromná stredná športová škola usporiadala florbalový turnaj základných škôl (II. stupeň) v našom 

regióne, ktorý sa uskutočnil dňa 19.6.2019  v mestskej športovej hale. Zvíťazili študenti ZŠ A. 

Bagara Trenčianske Teplice. 

Víťaz skupiny si zahral exhibičný zápas proti študentom Súkromnej strednej športovej školy v 

Trenčianskych Tepliciach.  

Exhibičný zápas vyhrali naši starší študenti proti víťazovi ZŠ A. Bagara (v zložení Meliš, Švec, 

Michal Gábriš, Daniel Gábris, Andrichenko, Fiala ). 

 

MAJSTER SLOVENSKA V TENISE JE Z NAŠEJ ŠKOLY 

Peter Benjamin Privara, hráč TC EMPIRE Trnava a žiak III.OA pridal ďalší úspech vo svojej zatiaľ 

veľmi úspešnej sezóne. V 14 rokoch sa stal Majstrom Slovenska v kategórii do 16 rokov. Teraz ho 

čaká medzinárodný turnaj ITF do 18 rokov v ďalekom Madagaskare. 

 

MATURITY 2019 

V dňoch 27. – 30. mája 2019 sa na našej škole uskutočnili ústne maturitné skúšky. Zúčastnilo sa ich 

spolu 21 maturantov, ktorí maturovali z nasledovných predmetov: 

slovenský jazyk a literatúra - 21 študentov 

anglický jazyk - 21 študentov 

geografia - 13 študentov 

základy športovej prípravy - 18 študentov 

biológia - 7 študenti 
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dejepis - 2 študenti 

občianska náuka – 2 študenti 

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

pripraviť a mnohí z nich preukázali vynikajúce znalosti, čo ocenili i jednotlivé maturitné komisie. 

Štyria z nich dokonca zmaturovali na SAMÉ JEDNOTKY, títo boli na záverečnom vyhodnotení 

ocenení za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy. 

 

OKRESNÉ FINÁLE DIEVČAT VO FUTBALE 

V závere školského roka 2019 sa naše žiačky zúčastnili okresného finále vo futbale stredných škôl, 

kde sme obsadili pekné 4.miesto. Turnaja sa zúčastnili dievčatá: Jančovičová, Šatkova, Šiková, 

Brídová, Cmarková, Gábrišová, Paksiová, Panáková, Richtareková. 

 

DUBNICKÍ INLINE HOKEJISTI 

In-line hokejisti Dubnica Wild Kings zvíťazili v bratislavskom areáli netradičných športov aj v 

druhom zápase finále play off extraligy nad VÚJE Fevra Mad Vipers 12:4. Naši študenti Michal 

Gábriš v úlohe brankára a  Enrik Švec ako obranca podali výborný kolektívny výkon a vzorne 

reprezentovali i našu školu. 

 

ÚSPEŠNÝ ROK VO WASHINGTONE 

Naša žiačka, tenistka Lenka Kozačenková nazbierala nové skúsenosti - školský rok 2018/2019 

absolvovala na univerzite vo Washingtone. 

 

 

 

 

III. Plnenie cieľov školy, podmienky pre výchovu a vzdelávanie 

 

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

 

13.3.2018 do 12.4.2018 bola na škole vykonaná inšpekcia zameraná na realizáciu externej časti 

a písomnej formy maturitnej skúšky. 

14.2.2019 bola na škole vykonaná tematická inšpekcia zameraná na úroveň dosiahnutých kompetencií 

v oblasti prírodovednej gramotnosti – testovanie žiakov končiacich ročníkov (4. ročník, OKTÁVA). 
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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 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: 

Pre školský rok 2018/2019 predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov čiastku                            

597 047,- Eur, finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy predstavovali čiastku 1 856,- 

Eur, finančné prostriedky prijaté na náklady súvisiace s maturitnými, záverečnými 

a absolventskými skúškami predstavovali čiastku 143,- Eur a finančné prostriedky prijaté ako 

príspevok na učebnice predstavovali čiastku 1 170,- Eur. 

 

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

šk. rok 2018/2019: 

 

- 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 2018/2019 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).  

- pripravovať koncepciu študijného odboru Športový manažment pre šk. rok 2019/2020 
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- 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. 

 

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 

      -    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 
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V šk. roku 2018/2019 škola pokračuje vo svojej činnosti podľa ŠKVP, ktorý nadobudol platnosť 

2.9.2015. Úlohou vedenia školy je pripraviť koordináciu vypracovania inovovaného ŠKVP pre 

školský rok 2019/2020. 

 

Názov ŠKVP:   ŠKOLA, KTORÁ SPÁJA ŠPORT A VEDOMOSTI 

V ŠKVP sú podrobne rozpracované témy: 

➢ Ciele výchovy a vzdelávania na SSŠŠ Trenčianske Teplice 

➢ Zameranie školy a stupeň vzdelania dosiahnutý absolvovaním ŠkVP 

➢ RUP školy 

➢ Téma „ľudské práva“ a „finančná gramotnosť“ a aplikácia ďalších prierezové témy 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 2018/2019 

Peter Benjamin Privara – reprezentant v tenise,  titul Talent roka na Slovensku, v kategórii do 16 rokov 

bol vyhlásený za Hráča roka na okruhu Tennis Europe 

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

žien SR 

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

Nicolas Špalek - reprezentant vo futbale 

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

Láslo Bénész - reprezentant vo futbale – hráč Borussia Mönchengladbach 

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

Dominik Holec  - hráč najvyššej futbalovej ligy SR 

Lukáš Fiala – reprezentant SR vo vzpieraní 

János Fekete - reprezentant v tenise 

Alex Molčan - reprezentant v tenise 

Kiara Petrovická - tenis dorastenky 

Timea Jarušková – tenis ženy 

Eva Šatková – hráčka najvyššej futbalovej ligy 

Alexander Valúch -  reprezentant SR v stolnom tenise, majster Európy 

Petronela Hnilicová – fittness 

 

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 SSŠŠ v šk. roku 2018/2019 

 

Počet absolventov: 20 

Z tohto počtu  

- 15 absolventov pokračuje v štúdiu na VŠ  

- 4 absolventi pôsobia ako profesionálni športovci  

- 1 absolvent zamestnaný v súkromnom sektore 

 

1.Tomáš Baláži – Univerzita USA  

2. Matej Bátory – profesionálny šport – hokej  

3. Patrik Begáň – FTVŠ  

4. Andrea Bogorová – FTVŠ  

5. Ivana Obetková – Univerzita Veľká Británia  

6. Patrik Meliš – FTVŠ  

7. Michal Gabriš - profesionálny šport – hokej  

8. Dominika Demková – fyzioterapia UMB  

9. Domonkosová Eva Viktória – univerzita Praha 

10. Klára Jánošíková – FTVŠ  
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11. Adam Masár – FTVŠ  

12. Alexandra Šurínová – Cestovný ruch Masarykova univerzita Brno  

13. Enrico Okrucký – FTVŠ  

14. Daniel Chrenko – futbalový rozhodca, zamestnanie  

15. Jakub Leitner – FTVŠ  

16. Eliška Belanská – Slovenská Poľnohospodárska Univerzita Nitra  

17. Timotej Michálek - profesionálny šport – hokej  

18. Adam Brat - profesionálny šport Nemecko – stolný tenis  

19. Matej Pytlík – profesionálny šport tenis, Univerzita USA  

20. Ladislav Ďorďovič – FMK UCM Trnava  

21. Richard Binc – Právnicka fakulta UK 

 

Ústne maturitné skúšky - máj 2019 

 

V dňoch 27. - 30.mája 2019 sa na našej škole uskutočnili ústne maturitné skúšky. Zúčastnilo sa ich 

spolu 21 maturantov, ktorí maturovali z týchto predmetov: 

slovenský jazyk a literatúra - 21 žiakov 

anglický jazyk - 21 žiakov 

geografia - 13 žiakov 

základy športovej prípravy - 18 žiakov 

biológia - 7 žiaci 

dejepis – 2 žiaci 

občianska náuka – 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.  

 

                        

8. Prijímacie skúšky 

 

Dňa 4.4.2019 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 2019/2020. 

Skúšky sa skladali z dvoch častí:  

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

2. časť - psychodiagnostický test 
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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 2018/2019 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 s rodičmi 

         

➢ 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.         

  

 

 

 

 

  

 

 


