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Dôvodová správa 

 
Predložený materiál „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v školskom roku 2010/2011“ je 
predkladaný na základe interpelácie poslanca Ing. Mária Krista podanej na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne dňa 19. 04. 2012. 
 
  
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Trenčíne 
 
berie  na vedomie  
 
„Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v školskom roku 2010/2011“. 
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ŠKOLSKÝ ÚRAD 

 

v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona NR SR 

č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

 zriaďuje a zrušuje základné a materské školy, základné umelecké školy, centrá 

voľného času, strediská záujmovej činnosti, 

 vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy 

a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú 

dochádzku žiaka, 

 vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni 

rozhodol riaditeľ školy, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trenčín, 

 kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy 

            a vzdelávania, 

 poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v meste   

Trenčín, 

 zabezpečuje odborné činnosti vo veciach vydávania organizačných pokynov 

riaditeľom škôl a školských zariadení, 

 poskytuje právne poradenstvo riaditeľom, 

 vedie personálnu agendu riaditeľov, 

 zabezpečuje prenos informácií MŠ SR, MPC, KŠÚ a ďalších vzdelávacích inštitúcií, 

týkajúcich sa realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

škôl a školských zariadení, 

 vykonáva metodicko-konzultačnú činnosť pre riadiacich zamestnancov a ostatných 

            pedagogických zamestnancov, 

 spracováva EDUZBER a štatistické výkazy škôl a školských zariadení                         

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale i škôl a školských zariadení na území mesta,  

 pripravuje podklady mestskej školskej rade na vyjadrenie: 

- informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, 

- návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia 

pridelených krajským školským úradom, 

- správu o hospodárení škôl a školských zariadení, 

- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení, 

- koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení, 

- návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení, 

- návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu, 

- návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vyučovacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom; 

 



 spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, Krajským školským 

úradom v Trenčíne, Metodicko-pedagogickým centrom v Trenčíne, Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a inými fyzickými 

a právnickými osobami, taktiež spolupracuje pri zabezpečovaní predmetových 

a umeleckých súťaží a olympiád, 

 prerokováva školský vzdelávací program a výchovný program so školami a školskými 

zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, 

 spracováva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej 

správy a verejnosti, 

 zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených KŠÚ, 

 na základe žiadosti zriaďovateľa poskytuje z finančných prostriedkov poukázaných 

podľa osobitného predpisu dotácie na mzdy a prevádzku iným zriaďovateľom – 

cirkev, právnická osoba – ktorých školy alebo školské zariadenia sú na území mesta 

Trenčín, 

 zabezpečuje správu škôl a školských zariadení a na uskutočňovanie výchovno-

vzdelávacieho procesu zabezpečuje: 

- priestory a materiálno-technické zabezpečenie, 

- didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese, 

- finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku 

a údržbu, ktoré prerozdeľuje a kontroluje ich využívanie, 

- investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov; 

 zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov v školách, ktorých je 

zriaďovateľom, 

 kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach, 

 metodicky riadi a usmerňuje vedúce školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trenčín za účelom zabezpečenia kvalitného stravovania, 

 vykonáva odborné kontroly v školských jedálňach a poradenskú službu v ŠJ, 

 usmerňuje a sleduje výšku finančných limitov pre jednotlivé vekové kategórie, 

 spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 

 vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými 

prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ, s materiálnymi 

hodnotami a majetkom, ktorý má v správe a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich 

využitia, 

 vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí žiakov škôl 

a školských zariadení, spolupracuje so Štátnou školskou inšpekciou, 

 prerokúva s riaditeľom školy alebo školského zariadenia: 

- koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia, 

- školský vzdelávací program a výchovný program, 

- materiálno-technické podmienky na činnosť škôl a školských zariadení, 

- personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia, 



- požiadavky mesta na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-

vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení 

a spôsob, 

- správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole 

alebo školskom zariadení; 

 vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú 

trvalý pobyt v Trenčíne, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia, 

 vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami 

a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia, 

 vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo školského zariadenia. 

 

 

 ÚTVAR ŠKOLSTVA 

 

S nástupom nového primátora nastali na Mestskom úrade organizačné zmeny, ktoré 

zasiahli aj útvar školstva. Prepustení boli dvaja zamestnanci, Bc. Milan Samák – špecialista 

pre hospodársku správu škôl a školských zariadení a Ondrej Bičan, referent pre šport. Ich 

pracovné činnosti boli pridelené zostávajúcim zamestnancom tohto útvaru. 

 

Útvar školstva plní funkciu školského úradu (ŠÚ).  Výkon činnosti ŠÚ vyplýva zo 

Smernice primátora mesta č. 9/2006-J. Smernica má zabezpečiť zrozumiteľnosť vykonávania 

procesov, jeho nadväznosti na iné procesy. Útvar školstva sa člení na úseky: 

 hospodárska správa škôl a školských zariadení 

 školský úrad - metodika a riadenie škôl a školských zariadení 

 

 Hospodárska správa škôl a školských zariadení zabezpečuje: 

 rozpočtovanie príjmov základných škôl a školských zariadení, 

 stanovenie rozpočtu príjmov po jednotlivých subjektoch a kategóriách, 

 skutočné plnenie príjmov a sledovanie čerpania, 

 rozdelenie štátnej dotácie na jednotlivé subjekty, 

 mesačné sledovanie skutočného čerpania prevádzkových a mzdových prostriedkov, 

 sledovanie nákladovosti v školách s rozdelením po dodávateľoch energií, 

 predkladanie ekonomických údajov mesačne na štátne inštitúcie, 

 vypracovanie koncepcie investičného rozvoja škôl a školských zariadení, 

 vypracovanie cenníkov na úhradu stravy pre žiakov a cudzích stravníkov, 

 sledovanie a štatistické spracovanie počtu vydaných jedál za kalendárny mesiac, 

 stanovenie limitov pre právne subjekty, 

 prepočet nákladovosti na jedného žiaka za kalendárny rok, 

 spracovanie správ o hospodárení právnych subjektov, 

 kontrola hospodárenia škôl a školských zariadení s finančnými a materiálnymi 

prostriedkami, 

 vystavovanie platobných poukazov pri prideľovaní finančných prostriedkov, 

 



 ekonomické poradenstvo, 

 rozbory hospodárskej činnosti jednotlivých základných škôl a školských zariadení, 

 inventarizácia, vyraďovanie a likvidácia majetku škôl a školských zariadení, 

 riešenie havarijných situácií v školách, 

 návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení, 

 materiálno-technické zabezpečovanie výchovno-vyučovacieho procesu, 

 administrácia vzdelávacích poukazov, 

 granty pre školstvo a vzdelávanie – zmluvy, zúčtovanie, 

 cestovné pre žiakov základných škôl. 

 

 Školský úrad - metodika a riadenie škôl a školských zariadení zabezpečuje: 

 výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach neplnenia školskej dochádzky, výkon 

štátnej správy v druhom stupni, 

 výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a školského zariadenia, 

 podklady na vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení, 

 podklady na určenie školských obvodov, 

 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov v oblasti vzdelávania, 

 kontrola kvality podávaných jedál v školských jedálňach, 

 vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov, 

 odborná a poradenská pomoc školám a školským zariadeniam, 

 právne poradenstvo riaditeľom škôl – pracovnoprávne vzťahy, zaraďovanie 

pracovníkov do katalógu pracovných činností, mzdové náležitosti, 

 usmerňovanie a riadenie škôl a školských zariadení v súlade s platnou legislatívou, 

 zabezpečovanie činností pre uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 informácie v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy a verejnosti, 

 povolenie zriadenia tried s rozšíreným vyučovaním a špeciálnych tried, 

 povolenie vzniku školských športových stredísk, 

 evidencia žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, 

 zabezpečenie podmienok na stravovanie detí a žiakov, 

 spolupráca so Štátnou školskou inšpekciou, Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie, 

 spolupráca s neziskovými organizáciami, 

 organizačné zabezpečenie volieb a činností spojených s činnosťou mestskej školskej 

rady, 

 konštituovanie rád škôl, mestskej školskej rady, 

 schvaľovanie počtu prijímaných žiakov, úpravy učebných plánov, nepovinných 

predmetov, školských vzdelávacích predmetov, 

 riešenia neplnenia povinnej školskej dochádzky, 

 vzdelávacie poukazy – kontrolná činnosť, 

 garancia Komisie školstva, športu a mládeže, 

 administratívne úkony spojené s činnosťou komisií: školstva, mládeže a športu. 

 



 

 Úsek športu zabezpečuje: 

 poskytovanie dotácií v oblasti športu, 

 kontrolu dotácií a grantov. 

 

METODICKÉ USMERŇOVANIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ  

 

Pracovné porady riaditeľov škôl a školských zariadení sa konali každý mesiac. 

Riaditelia boli pravidelne informovaní o aktuálnych všeobecne záväzných právnych 

predpisoch, rezortných predpisoch, metodických usmerneniach a koncepciách. Pracovníci 

útvaru školstva sprostredkovávali informácie z porád krajského školského úradu a pracovných 

stretnutí, ktoré organizovalo ministerstvo školstva, prípadne iné inštitúcie. Podľa potrieb 

a ponúk bol vytvorený priestor na prezentáciu hostí – reprezentantov rôznych organizácií 

spolupracujúcich v oblasti vzdelávania alebo skvalitňovania materiálno-technického 

vybavenia škôl. Prostredníctvom uznesení boli  prijímané krátkodobé úlohy slúžiace zvyčajne 

na štatistické účely.  

Útvar školstva poskytoval odbornú a poradenskú činnosť podľa požiadaviek riaditeľov 

škôl z oblasti personálnej, pracovnoprávnej, metodickej, vydávaní rozhodnutí, vypĺňaní 

školských tlačív, vedení pedagogickej dokumentácie, pri riešení prevádzkových problémov, či 

pri príprave a tvorbe rozpočtu. 

 

ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY  

Školská reforma postúpila do tretích a siedmych ročníkov. Školy vo svojich školských 

vzdelávacích programoch využili možnosti rozširovania a prehlbovania obsahu predmetov 

štátneho vzdelávacieho programu, profilácie školy, zameranie sa na regionálnu kultúru 

a históriu. 

 

škola I. stupeň II. stupeň 

Bezručova - ŠkVP, 

- rozšírené vyučovanie 

cudzích jazykov 3. -9. roč.              

- ŠkVP 

- rozšírené vyučovanie 

cudzích jazykov 3. -9. roč.              

Dlhé Hony - ŠkVP, 

- rozšírené vyučovanie 

cudzích jazykov 3. -9. roč.              

- ŠkVP 

- rozšírené vyučovanie 

cudzích jazykov 3. -9. roč.              

Hodžova - ŠkVP 

- rozšírené vyučovanie 

cudzích jazykov 3. -9. roč.              

- ŠkVP 

- rozšírené vyučovanie 

cudzích jazykov 3. -9. roč.  

- rozšírené vyučovanie športovej 

prípravy so zameraním na ľadový 

hokej           

Kubranská - ŠkVP 

- triedy pre mimoriadne nadané 

deti APROGEN 

- ŠkVP 

- triedy pre mimoriadne nadané deti 

APROGEN 

- rozšírené vyučovanie matematiky 



a prírodovedných predmetov 

Na dolinách - ŠkVP, 

- jazykový variant               

- ŠkVP 

- rozšírené vyučovanie športovej 

prípravy so zameraním na futbal           

L. Novomeského - ŠkVP, 

- jazykový variant               

- ŠkVP 

- rozšírené vyučovanie športovej 

prípravy so zameraním na futbal           

Potočná - ŠkVP, 

- jazykový variant               
 

Veľkomoravská - ŠkVP 

- rozšírené vyučovanie 

cudzích jazykov 3. -9. roč.              

- ŠkVP 

- rozšírené vyučovanie 

cudzích jazykov 3. -9. roč.              

Východná - ŠkVP, 

- jazykový variant               

- ŠkVP 

- rozšírené vyučovanie športovej 

prípravy so zameraním na športovú 

gymnastiku a basketbal 

- rozšírené vyučovanie 

cudzích jazykov 3. -9. roč.              

           

 

 

ZÁKLADNÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE 

 

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín bolo v šk. r. 2010/2011 osem 

plnoorganizovaných a jedna neplnoorganizovaná základná škola, jedna základná umelecká 

škola, jedno centrum voľného času, 16 materských škôl a 20 školských jedální ( 14 pri MŠ a 6 

pri ZŠ). 

Počty žiakov a tried 

V 185 triedach základných škôl sa vzdelávalo 4 085 žiakov, z toho 105 žiakov so 

zdravotným znevýhodnením. Činnosť výchovno-vzdelávacieho školského zariadenia – 

školský klub detí (ďalej len ŠKD) využívalo 1 295 detí. 

 

Základná škola Počet žiakov Počet tried Počet  žiakov so 

zdravotným 

znevýhodnením 

Počet žiakov v ŠKD 

Počet oddelení 

Bezručova  416 18 19 174/6 

Dlhé Hony 628 27 8 219/9 

Hodžova  889 40 28 294/12 

Kubranská  329 17 9 111/4 

Na dolinách 291 13 5 70/3 

L. Novomeského  643 29 5 167/7 

Potočná  45 3 0 25/1 

Veľkomoravská  589 26 18 125/5 

Východná  255 12 13 61/3 

spolu 4 085 185 105 1 295/49 



 

Základnú umeleckú školu K. Pádivého navštevovalo 1 149 žiakov, z toho individuálnu 

formu vzdelávania absolvovalo 463 žiakov a skupinovú formu 686 žiakov, 71 žiakov 

absolvovalo súčasne individuálne aj skupinové vyučovanie.  

Základná umelecká škola K. Pádivého poskytuje svojim žiakom umelecké vzdelávanie 

v hudobnom, výtvarnom, tanečnom aj literárno-dramatickom odbore. Škola využíva tri rôzne 

budovy – riaditeľstvo školy sídli na Námestí SNP, tu sa v prevažnej väčšine vyučuje hra na  

hudobné nástroje, na Hviezdoslavovej ul. sa nachádzajú výtvarné ateliéry a v bývalom kine 

Hviezda sa vyučujú tanečný a literárno-dramatický odbor, ktoré využívajú divadelnú 

a tanečnú sálu. Priestory Hviezdy využíva na nácviky aj veľký dychový orchester ZUŠ. 

Centrum voľného času poskytovalo pre svojich 374 členov – detí do 15 rokov 332 

a mládežníkov nad 15 rokov 42 - nasledovné činnosti: krúžkovú a klubovú činnosť, 

prázdninové denné tábory, odborné a metodické semináre, tvorivé dielne pre pedagógov, 

uskutočňovanie výstav, príležitostnú publikačnú, propagačnú a edičnú činnosť v médiách. 

Dôležitú úlohu plnilo CVČ pri organizovaní okresných, regionálnych a krajských súťaží 

a olympiád. Na základe poverenia KŠÚ Trenčín v šk. r. 2010/2011 organizovali 23 súťaží 

s celkovým počtom účastníkov 1 161. 

 

Škola / školské zariadenie počet žiakov 

Základná umelecká škola K. Pádivého 1 149 

Centrum voľného času 374 

 

Zamestnanci v školách a školských zariadeniach 

 

V základných školách pracovalo 341 učiteľov, z ktorých je 167 bez prvej kvalifikačnej 

skúšky, 158 učiteľov s I. kvalifikačnou skúškou a 31 učiteľov s II. kvalifikačnou skúškou. 

Percento odbornosti pedagogického zboru je 91,2%, v štyroch školách/školských zariadeniach 

je 100 % - ZŠ, Hodžova, Na dolinách, Potočná a CVČ.  Vo všetkých školských kluboch detí 

je 100% odbornosť.  

V Základnej škole na Bezručovej pracovali dvaja asistenti učiteľa a v Základnej škole 

na Veľkomoravskej ul. jeden asistent učiteľa. Kategóriu odborní zamestnanci tvoria špeciálny 

pedagóg, školský psychológ a sociálny pedagóg. V školách ich spolu pracovalo 9,5. 

Sociálnym pedagógom sa venujeme v osobitnej časti. 

 

Počty pedagogických zamestnancov 

 

Základná škola 

/ZUŠ/CVČ 

Pedagogickí 

zamestnanci 

-fyzický 

stav 

Pedagogickí 

zamestnanci 

– prepočítaný 

stav 

Asistenti Odborní 

zamestnan

ci 

Vychovávat

elia  ŠKD - 

fyzický stav 

Vychovávateli

a ŠKD - 

prepočítaný 

stav 

Bezručova 28 26,59 2 2/ 0,7 7 5,98 

Dlhé Hony 40 38,8 0 2/ 1,6 9 7,5 

Hodžova 61 59,6 0 2 12  

Kubranská 28 24,2 0 2 4  



Na dolinách 27 22,3 0 1 3  

L. Novomeského 44 40,6 0 1 7  

Potočná 6 3,47 0 0 1  

Veľkomoravská 39 36,43 1 2 5  

Východná 18 16,4 0 1 3 2,6 

ZUŠ  46 42,6     

CVČ 4 4     

spolu 341 314,99 3 13 51 16,08 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 

Základná 

škola/ZUŠ/CVČ 

Bez 

kvalifikačnej 

skúšky 

 I. kvalifikačná 

skúška 

II. kvalifikačná 

skúška 

6 % 

kreditový 

príplatok 

12 % 

kreditový 

príplatok 

Bezručova 17 5 6 7 0 

Dlhé Hony 11 27 3 8 1 

Hodžova 35 29 7 3 0 

Kubranská 6 21 1 2 0 

Na dolinách 11 12 0 1 0 

L. Novomeského 19 30 3 0 0 

Potočná 4 2 0 2 0 

Veľkomoravská 12 21 6 1 1 

Východná 9 7 2 2 0 

ZUŠ 40 3 3 0 0 

CVČ 3 1 0 0 0 

spolu 167 158 31 26 2 

 

Počty nepedagogických zamestnancov 

 

Škola/školské 

zariadenie 

                 Základná škola                                Školská  jedáleň 

Fyzický stav Prepočítaný stav  Fyzický stav Prepočítaný stav 

Bezručova 7 7,0 6 6,0 

Dlhé Hony 7 6,6 8 8 

Hodžova 13 12,22 0 0 

Kubranská 6 6 5 5 

Na dolinách 8 7 8 8 

L. Novomeského 11 11 9 9 

Potočná 1 0,03 0 0 

Veľkomoravská 10 10,53 8 8,4 

Východná 6 5,5 6 6 

ZUŠ 15 11,5 0 0 

CVČ 1 0,5 0 0 

spolu 85 77,88 50 50,4 



 

Odbornosť vyučovania vyjadrená v %  

 

Základná škola 1.- 4. ročník 5. - 9. ročník 1. – 9. ročník ŠKD 

Bezručova 89,55 81,61 85,06 100 

Dlhé Hony 94,4 90,5 92 100 

Hodžova 100 100 100 100 

Kubranská 96,74 88,8 94,27 100 

Na dolinách 100 100 100 100 

L. Novomeského 89,33 89,76 89,54 100 

Potočná 100 0 100 100 

Veľkomoravská 86 77 81 100 

Východná 79,82 78,35 79,09 100 

spolu 92,87 88,25 91,2 100 

 

 

 Individuálna forma Skupinová forma spolu 

ZUŠ  K. Pádivého 100 % 93,7 % 96,85 % 

CVČ 100 %  100 % 

 

Odbornosť vyučovania cudzích jazykov vyjadrená v %  

 

Cudzí jazyk 

Základná škola 

Anglický Nemecký Ruský Francúzsky Španielský 

Bezručova  32,5 0 100   

Dlhé Hony 85,6 100 100   

Hodžova 100 100 100   

Kubranská 61 100 100   

Na dolinách 100 100    

L. Novomeského 60,59 100 100   

Potočná 100     

Veľkomoravská 57,65 50    

Východná 51,42 100 100   

spo 

u 

72% 92,85% 100%   

 

                

                   Na základe porovnávania je zrejmé, že základné školy majú najväčší problém so 

získavaním kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 

sa znižuje záujem o učenie nemeckého jazyka. Naopak, v poslednom období vzrastá záujem 

o ruský jazyk. Vyučuje sa na šiestich školách, odbornosť vyučovania je zabezpečená na 100 %. 

 



Prospech žiakov 

 

Základná škola Počet 

žiako

v 

PsV 

 

% PVD % P % N % Nek

l 

% 

Bezručova 413 194 47 81 20 130 31,5 2 0,5 6 1,5 

Dlhé Hony 630 325 51,6 96 15,2 193 30,5 1 0,2 15 2,5 

Hodžova  891 504 56,6 167 18,7 215 24,1 2 0,002 3 0,003 

Kubranská 320 173 54,1    69 21,6 74 23,1 2 0,6 2 0,6 

Na dolinách 294 70 23,8 80 27,2 138 46,9   6 2,0 0 0 

Novomeského 641 262 40,9 147 23 223 34,8 6 0,9 3 0,4 

Potočná 45 24 53,3 5 11,1 16 35,6 0 0 0 0 

Veľkomoravská  587 243 41,4 100 17 240 41 4 0,7 0 0 

Východná 257 83 32,3 35 13,6 137 53,3 2 0,8 0 0 

Spolu 4078 1878 44,6 86,7 18,6 1366 35,6 25 2,8 29 3,2 

 

Legenda: 

PsV    – prospel s vyznamenaním                         P         – prospel                      Nekl. - neklasifikovaný 

PVD   – prospel veľmi dobre                                N       - neprospel 

 

          Prospech žiakov v základných školách je uvedený k dátumu 31. 6. 2011. Z celkového 

počtu žiakov bolo hodnotených s prospechom prospel s vyznamenaním až 44,6 %, čo je veľmi 

pozitívny obraz o kvalitách našich základných škôl. Najúspešnejšou školou je ZŠ, Hodžova, 

kde s vyznamenaním ukončilo školský rok 56,6 % žiakov, za nimi nasledujú ZŠ, Kubranská 

s 54,1 % a ZŠ, Dlhé Hony so 51,6 %. Do kategórie neklasifikovaný sú zaradení žiaci, ktorí 

neboli klasifikovaní ani z jedného predmetu a žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku 

v zahraničí.  

 

Správanie žiakov 

 

Základná 

Škol 

Stupe

ň 

1 

Roč. Stu

peň 

2 

Roč. Stupe

ň 

3 

Roč. 

 

Stupe

ň 

4 

Roč. 

 

1-4 5-9. 1-4 5-9 1.-4. 5.-9. 1.-4. 5.-9. 

Bezručova 401 204 197 4 0 4 2 0 2 0 0 0 

Dlhé Hony 620 295 325 8 1 7 2 0 2 0 0 0 

Hodžova  880 344 536 10 0 10 0 0 0 1 0 1 

Kubranská 314 131 183 3 0 3 0 0 0 1 0 1 

Na dol 

 

ách 

276 99 177 7 0 7 8 1 7 3 0 3 

Novomeského 624 293 331 13 0 13 4 0 4 0 0 0 

Potočná 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veľkomoravs

ká 

561 276 285 24 1 23 2 0 2 0 0 0 

Východná 247 100 147 8 1 7 1 0 1 1 0 1 

spolu 3968   77   19   6   

 



Šiesti žiaci v štyroch základných školách boli hodnotení stupňom 4 – menej uspokojivé 

správanie, traja z nich boli zo ZŠ, Na dolinách. 

 

 

MATERSKÉ ŠKOLY 

 

Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. (ďalej len ŠZTN) spravovali 16 materských 

škôl, ktoré v 66 triedach v priebehu školského roka navštevovalo v priemere 1446 detí. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi predškolského veku vykonávalo 133 kvalifikovaných 

učiteliek a o čistotu prostredia a prípravu stravy sa staralo 77 prevádzkových zamestnancov. 

V správe ŠZTN je zamestnaných 11,5 zamestnancov, z toho traja  zamestnanci vykonávajú 

údržbu a opravy v materských školách.   

 

V jednotlivých  častiach mesta bol počet materských škôl a tried nasledovný: 

 

Mestská časť Sídlo materskej školy Počet tried Počet detí 

JUH MŠ – K. Šmidkeho 12 6 132 

JUH MŠ – Šafárikova 11 9 193 

JUH MŠ - J. Halašu 11 6 122 

STRED MŠ – Legionárska 37 4,5 97 

STRED MŠ – Soblahovská 22 4 86 

STRED MŠ – 28. októbra 7 2 38 

STRED MŠ – Stromová 3 3 67 

SEVER MŠ – Švermova 24 3 72 

SEVER MŠ - Považská 1 3 72 

SEVER MŠ – M. Turkovej 5 4 94 

SEVER MŠ – Opatovská 39 5 100 

SEVER MŠ – Niva 9  2 48 

SEVER MŠ – Kubranská 20 5 108 

ZÁPAD MŠ - Medňanského 9 4 88 

ZÁPAD MŠ – Na dolinách 27 4 91 

ZÁPAD MŠ – Pri parku 10 2 38 

 Spolu  66,5 1446 

 

Počty deti v triedach v zmysle školského zákona sú nasledovné: 

a)  troj- až štvorročných  – 20 

b)  štvor- až päťročných – 21 

c)  päť- až šesťročných - 22 

d)  troj- až šesťročných – 21 

 

V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ materskej školy so súhlasom zriaďovateľa 

a Štátnej školskej inšpekcie prekročiť počet detí v triede najviac o tri deti ( podľa § 28 

„školského“ zákona 245/2008 Z.z.)  



 

V priebehu školského roka sa v  jednotlivých materských školách a jedálňach vykonali 

tieto najdôležitejšie práce: 

M, Švermova – čiastočná oprava terasy nad kuchyňou,  

MŠ,  Turkovej – oprava strechy,  

MŠ, Považská –  rekonštrukcia a náter oplotenia MŠ   

MŠ, Legionárska – vymaľovanie učebne, výmena 3 vchodových dverí za 

plastové, 

MŠ, Šafárikova – oprava zvodov, vymaľovanie chodieb HB, rozšírenie detských sociálnych 

zariadení o 2 WC, 

MŠ, Soblahovská –  výmena 2 vchodových dverí za plastové, 

MŠ, Pri parku –  výmena 2 vstupných vchodových dverí za plastové, 

MŠ, Na dolinách –  oprava prasknutých stropov v triedach, oprava časti strechy,  

MŠ, Halašu –  náter plota  v MŠ, rozšírenie detských sociálnych zariadení o 2 WC, 

MŠ, Opatovská – oprava strechy pavilónu A, vymaľovanie 1 triedy,  

MŠ, Niva – čiastočná oprava strechy nad knižnicou, náter plota MŠ, oprava zvodov,  

MŠ, 28.októbra – oprava havarijného stavu časti strechy,   

MŠ, Šmidkeho – oprava strešnej krytiny na 2 terasách, 

MŠ, Kubranská – vymaľovanie 2 tried, výmena  vstupných vchodových dverí za plastové na 

1 pavilóne, 

MŠ, Stromová – oprava a náter detských preliezok, oprava strechy šmýkalky na školskom 

dvore, náter altánku, 

MŠ, Medňanského – výmena podlahovej krytiny na chodbách MŠ. 

 

Okrem uvedeného zabezpečili ŠZTN nákup kobercov do tried, nákup paplónov 

a vankúšov, návlečiek na paplóny a podušky do všetkých materských škôl, detských uterákov, 

nákup detského nábytku ( postupná výmena starého nábytku), nákup audiovizuálnej techniky 

-  televízory, DVD, rádiomagnetofóny. 

 

Výchovno- vzdelávacia činnosť v MŠ 
 

Materské školy realizovali výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom  Štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 0- predprimárne vzdelávanie.  Učiteľky spolupracovali 

na tvorbe Školských vzdelávacích programov, ktoré špecifikovali na výchovno-vzdelávacie 

oblasti, ktoré konkrétna MŠ preferuje.   

 Všetky materské školy v Trenčíne sú vybavené počítačovou technikou s pripojením na 

internet. Materská škola na Legionárskej ulici za spolupráce Občianskeho združenia získala 

interaktívnu tabuľu. Spolu s Materskou školou na Šafárikovej ulici majú možnosť využívať 

modernú učebnú pomôcku pri predprimárnom vzdelávaní detí a prispieť k modernizácii 

výučby v MŠ.  

Materské školy na základe vypracovania rôznych projektov získali financie aj 

z grantov poskytnutých mestom Trenčín, ktoré využili na skvalitnenie výchovno-vzdelávacích 

činností. 



 Kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách bola v šk. roku 

2010/2011 preverovaná Štátnou školskou inšpekciou, ktorá vykonala v 2 materských školách  

-následnú a komplexnú inšpekciu. Výsledkom hodnotenia inšpekcie bolo konštatovanie, že 

výchovno- vzdelávacia činnosť v materských školách je na veľmi dobrej úrovni. 

 Ako nadštandardné aktivity vykonávajú učiteľky s deťmi tanečné, hudobné, 

dramatické, keramické krúžky, veľmi žiadané sú krúžky anglického jazyka. Okrem toho 

s deťmi navštevujú sauny, soľné jaskyne, telocvične, absolvujú predplavecké a plavecké  

výcviky.   

 

Spolupráca s rodičmi a s verejnosťou 

 V materských školách je dôležitá spolupráca pedagógov s rodičmi. V tejto oblasti 

vykonávajú poradenskú činnosť, poriadajú aktivity s rodičmi a deťmi: napr. zdobenie 

medovníkov k Vianociam, tekvicovú párty,  slávnosti Dňa matiek, ochutnávky zdravej 

výživy, vychádzky do prírody, programy pre dôchodcov a pod.  

V materských školách v zmysle školskej legislatívy podporujú aj boj proti obezite 

a v spolupráci so školskými jedálňami pripravujú rôzne aktivity pre rodičov a deti v tejto 

oblasti. 

Na záver šk. roka v rámci ukážky práce učiteliek,  ako aj prezentácie materských škôl 

na verejnosti sa konal Galaprogram materských škôl, poriadaný pre širokú verejnosť 

v Kultúrnom a metodickom centre OS SR ( ODA) v Trenčíne. Tento rok bol usporiadaný 

v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s mestom Zlín, kde sa na podobnom programe 

zúčastnili deti s učiteľkami z Materskej školy, Pri parku a následne prišli do Trenčína vystúpiť 

deti z materskej školy v Zlíne.  Doplnením programu bola prezentácia aktivít materských škôl 

na videoprojekcii. 

Vzdelávanie učiteliek 
V materských školách mimo výchovno-vzdelávacej činnosti pracujú metodické 

združenia, ktoré sú zamerané na rozvoj a skvalitnenie práce učiteliek s deťmi predškolského 

veku, ako aj ďalšieho vzdelávania učiteliek v oblasti legislatívy a metodiky. Učiteľky v rámci 

vzdelávania absolvovali kontinuálne vzdelávanie v rámci využívania  moderných metód 

v predprimárnom vzdelávaní. Nakoľko každá materská škola je vybavená počítačovou 

technikou,  používajú ju riaditeľky, učiteľky na vypracovanie prezentácii o materskej škole, 

ale aj pri tvorbe projektov pre  deti. V rámci obmedzených finančných možností sa niektoré 

riaditeľky a učiteľky zúčastnili niekoľkých odborných seminárov a konferencií na Slovensku   

Edukačná činnosť v materských školách je na veľmi dobrej úrovni a má svoje 

opodstatnenie. Je dôležitým činiteľom predprimárneho vzdelávania a  prípravy dieťaťa na 

vstup do základnej školy. 

 

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH  ŠKOLÁCH 

 

Mesto Trenčín zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých 

školách, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zariadení školského stravovania. Školské 



stravovacie zariadenia zabezpečujú zdravú výživu detí a žiakov v čase ich pobytu v školách, 

stravovanie pre zamestnancov škôl a poskytujú stravu aj bývalým zamestnancom.  

V 20 školských jedálňach sa stravovalo 1 446 detí materských škôl a 4 085 žiakov 

základných škôl.  

Stravníci, ktorí sú zo zdravotných dôvodov odkázaní na diétne stravovanie, mohli už 

tretím rokom využívať Školskú jedáleň pri Materskej škole, Opatovská 39 a Školskú jedáleň 

pri Základnej škole, Ul. L. Novomeského 11 v Trenčíne. Mesto vybavilo obidve školské 

kuchyne zariadením, ktoré spĺňa kritériá na prípravu diétnych jedál v rámci noriem EÚ - 

HACCP.  

Vďaka  finančnej dotácii mesta Trenčín nemusia rodičia detí, ktoré sú odkázané na 

diétne stravovanie, platiť vyššie stravné ako ostatní rodičia. 

 

Materské/základné školy Stravovanie zabezpečuje 

MŠ, K Šmidkeho 12 ŠJ pri MŠ, K. Šmidkeho 12 

MŠ, Šafárikova 11 ŠJ pri MŠ, Šafárikova 11  

MŠ, J. Halašu 11 ŠJ pri MŠ, J. Halašu 11 

MŠ, Legionárska 37 ŠJ pri MŠ, Legionárska 37 

MŠ, Soblahovská 22 ŠJ pri MŠ, Soblahovská 22 

MŠ, 28. októbra  Detské jasle pri Sociálnych službách mesta Trenčín, m.r.o. 

MŠ, Stromová 3 ŠJ pri MŠ, Stromová 3 

MŠ, Švermova 24 ŠJ pri MŠ, Švermova 24 

MŠ, Považská 1 ŠJ pri MŠ, Považská 1 

MŠ, M. Turkovej 5 ŠJ pri MŠ, M. Turkovej 5 

MŠ, Opatovská 39 ŠJ pri MŠ, Opatovská  

zabezpečuje aj diétne stravovanie 

MŠ, Niva 9 ŠJ pri MŠ, Niva – varia pre ZŠ, Potočná 

MŠ, Kubranská 20 ŠJ pri MŠ, Kubranská 20 

MŠ, Medňanského 9 ŠJ pri MŠ, Medňanského 9 

MŠ, Na dolinách 27 ŠJ pri ZŠ, Na dolinách 27 

MŠ, Pri parku 10 ŠJ pri MŠ, Pri parku 10 

ZŠ, Bezručova 66 ŠJ pri ZŠ, Bezručova 66 

ZŠ, Dlhé Hony 1 ŠJ pri ZŠ, Dlhé Hony 1 

ZŠ, Hodžova 37 HESS s.r.o. 

ZŠ, Kubranská 80 ŠJ pri ZŠ, Kubranská 80 

ZŠ, Na dolinách 27 ŠJ pri ZŠ, Na dolinách 27 

ZŠ, L. Novomeského 11 ŠJ pri ZŠ, L. Novomeského 11 

zabezpečuje aj diétne stravovanie 

ZŠ, Potočná 86 Výdajňa stravy, dovoz zo ŠJ pri MŠ, Niva 

ZŠ, Veľkomoravská 12 ŠJ pri ZŠ, Veľkomoravská 12 

ZŠ, Východná 9 ŠJ pri ZŠ, Východná 9 

zabezpečuje aj stravovanie pre deti alokovaných tried MŠ, 

Šafárikova 

 



ZMENY V SIETI ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 

 

Stav škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bol k 30.06.2011     

nasledovný: 9 základných škôl, 1 základná umelecká škola, 1 centrum voľného času, 16  

materských škôl, 20 školských jedální.  

Zmeny v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR nenastali. 

 

ZÁPIS DO MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 

 

Zápis do materských škôl prebiehal v priebehu mesiaca marec 2011. Opäť sa 

uskutočnil tzv. centrálny zápis za účasti všetkých riaditeliek materských škôl v Školských 

zariadeniach mesta Trenčín, ktorého prínosom je operatívne riešenie prijímania detí na 

predprimárne vzdelávanie a ich rozmiestňovanie do materských škôl v jednotlivých 

mestských častiach. Hlavnými kritériami boli  trvalý pobyt v meste Trenčín, zamestnanie 

matky a dovŕšenie 3 rokov veku dieťaťa.  Prednostne boli prijaté deti jeden rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky tzv. predškoláci. Zápisu sa zúčastnilo 509 detí, rozhodnutie 

o prijatí bolo vydané všetkým 509 zákonným zástupcom. 

K 15. februáru prebehol zápis detí do 1. ročníkov. Zúčastnilo sa ho 582 detí, z ktorých 

55 požiadalo o pedagogicko-psychologické vyšetrenie z dôvodu odkladu školskej dochádzky. 

V septembri 2011 nastúpilo do prvého ročníka 512 prvákov, ktorí sa učia v 25 triedach. 

 

Základná škola počet  

zapísaných 

prvákov 

počet 

prijatých 

z toho počet 

odkladov 

počet tried rozdiel medzi 

odchádzajúcimi a 

prichádzajúcimi 

žiakmi 

Bezručova  70 68 2 3 39 

Dlhé Hony  100 72 15 3 4 

Hodžova  115 108 7 5 -8 

Kubranská  34 31 3 2 -14 

Kubranská - ERIN 20 20 0 2  

Na dolinách  32 28 4 1 -17 

Ul. L. Novomeského  84 74 10 3 12 

Potočná  22 22 0 1 15 

Veľkomoravská  67 60 7 3 0 

Východná  38 31 7 2 7 

spolu 582 494 55 25 38 

 

 



VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM  

 

Školský úrad vytvára podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov 

so zdravotným znevýhodnením, podporuje pôsobenie špeciálnych pedagógov v ZŠ – Hodžova 

37, Východná 9, Veľkomoravská 12, Kubranská 80, Dlhé Hony 1 a tiež pôsobenie troch 

asistentov učiteľov v ZŠ, Bezručova 66 a ZŠ, Veľkomoravská.  Spolupracuje s Mgr. Ivetou 

Kováčikovou – Krajský školský úrad Trenčín (KŠÚ), Špeciálnou poradňou pri Špeciálnej 

základnej škole V. Predmerského a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie v Trenčíne. 

K 15.09.2011 bolo v základných školách mesta Trenčín integrovaných (začlenených) 

97 žiakov.   

 

Základná škola Počet začlenených ž. Základná škola Počet začlenených ž. 

Bezručova 16 L. Novomeského 6 

Dlhé Hony 7 Potočná 0 

Hodžova 28 Veľkomoravská 16 

Kubranská 6 Východná 13 

Na dolinách 5 spolu 97 

 

 

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKOV S NADANÍM 

 

Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním sa uskutočňuje v školách so zameraním na 

rozvoj intelektového, umeleckého alebo športového nadania.  

Intelektovým nadaním sa rozumejú vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie 

schopnosti v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Pre takto nadaných žiakov sú 

v Základnej škole, Kubranská zriadené špeciálne triedy, v ktorých pod vedením 

kvalifikovaných pedagógov  špeciálnymi formami a metódami získavajú vedomosti a 

zručnosti zodpovedajúce ich individuálnym schopnostiam. 

 Športovo nadaní žiaci majú možnosť rozvíjať svoj talent v individuálnom alebo 

kolektívnom športe. Tridsaťročnú tradíciu vo výchove hokejovo nadaných chlapcov má ZŠ na 

Hodžovej ul. Ich športové úspechy nie sú len pýchou mesta, ale i celého Slovenska. O nádejné 

gymnastky a basketbalistov sa starali v ZŠ, Východná a mladých florbalistov vychovávajú 

v ZŠ, Kubranská. 

 

 

SOCIÁLNI PEDAGÓGOVIA V ZŠ 

 

Mesto Trenčín tretí rok finančne podporuje pôsobenie sociálnych pedagógov 

v základných školách – pre každú mestskú časť jeden. Hlavnou náplňou ich činnosti je 

eliminácia problémového správania žiakov, komunikácia so zákonnými zástupcami, 

príslušnými úradmi,  vybavovanie agendy, ale  hlavným cieľom je prevencia sociálno-

patologických javov v školách.  

   



Personálne obsadenie ZŠ 

 
Základná škola Sociálny pedagóg 

Bezručova ul. Mgr. Marcela Pipitová 

Dlhé Hony Mgr. Barbora Tomanová 

L. Novomeského Mgr. Martina Riečičarová 

Východná Mgr. Martina Riečičarová 

Hodžova Mgr. Ľuboš Golian 

Kubranská Mgr. Ľuboš Golian 

Veľkomoravská Mgr. Claudia Prekopová 

Na dolinách Mgr. Ľubica Zmorajová 

 

Sociálni pedagógovia zameriavali svoju činnosť hlavne na oblasti prevencie sociálno-

výchovných problémov v spolupráci s pedagógmi, žiakmi a  zákonnými zástupcami žiakov, 

spolupráce s odborníkmi a inštitúciami, sociálneho poradenstva, intervencie, hľadania 

optimálnych metód a foriem pomoci a tiež riešenia zanedbávania povinnej školskej 

dochádzky. Pozitívom je skutočnosť, že žiaci prichádzajú za nimi sami od seba, chcú sa 

zdôveriť so svojím problémom alebo sa „len tak“ vyrozprávať. Očakáva sa, že podobný 

postoj zaujmú aj zákonní zástupcovia žiakov, u ktorých sa dôvera k sociálnym pedagógom 

tvorí pomalšie, hoci cieľ majú rovnaký – podať pomocnú ruku deťom, ktoré to potrebujú. 

Vo svojej práci s deťmi využívajú sociálni pedagógovia psychodiagnostické metódy, 

dotazníky, testy, ale tiež modelové hry, zážitkové aktivity, rovesnícke skupiny, 

prostredníctvom ktorých majú žiaci možnosť sebapoznávania sa, či spoznávania svojich 

rovesníkov. S deťmi pracujú počas vyučovania i po jeho skončení, rodičom sú k dispozícii 

popoludní.  

Po dvoch rokoch pôsobenia sociálnych pedagógov sa eliminovali problémy so 

šikanou, znížil sa počet „záškolákov“, riaditelia škôl sú odbremenení od komunikácie so 

zákonnými zástupcami problémových žiakov. Činnosť sociálnych pedagógov v školách 

hodnotíme ako vysoko pozitívnu a užitočnú pre všetky zainteresované subjekty. 

 

ŽIACI  ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA 

 

 Zákon 244/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR zabezpečuje žiakom zo 

sociálne znevýhodneného prostredia dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských 

povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. Prostredníctvom dotácie škola 

zabezpečuje pre žiaka potrebné učebné pomôcky. Dotáciou na podporu výchovy 

k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením je umožnené tejto skupine detí 

poskytovať obed v školskej jedálni. 

 

Základná škola Počet žiakov zo soc. 

znevýhod. prostr. 

Základná škola Počet žiakov zo soc. 

znevýhod. prostr. 

Bezručova 0 L. Novomeského 11 

Dlhé Hony 4 Potočná 0 



Hodžova 9 Veľkomoravská 12 

Kubranská 7 Východná 8 

Na dolinách 2 Spolu: 53 

 

 

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV – TESTOVANIE 9 – 

2010  ( MONITOR 9) 

 

Cieľom testovania je každoročne zmonitorovať stav a úroveň vzdelanosti žiakov 

základných škôl v deviatom ročníku. Testovaním sa získavajú objektívne informácie 

o osvojených kompetenciách žiakov. Výsledky slúžia ako jedno z kritérií pre prijímanie 

žiakov na stredné školy, súčasne slúžia riaditeľovi na skvalitnenie cieľov, obsahu a procesu 

vzdelávania  v  základných školách.  

V školskom roku 2010/2011 sa uskutočnilo celoslovenské certifikačné testovanie 

žiakov 9. ročníkov základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) dňa 9. marca 

2011 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Za organizačnú prípravu 

zodpovedal riaditeľ školy. Školský úrad zabezpečoval krížovú kontrolu, ktorá má napomôcť 

kontrolovať a hodnotiť objektivitu a podmienky testovania. 

V školskom roku 2010/2011 sa testovania zúčastnilo 437 žiakov deviateho ročníka 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 

 

Priemerné počty bodov a percentuálna úspešnosť v rámci Slovenska: 

 matematika – 10,58 bodov,   percentuálna úspešnosť : 52,9% 

 slovenský jazyk a literatúra – 11,63 bodov,  percentuálna úspešnosť: 58,2 %  

 

Dosiahnuté výsledky v základných školách 

 

Základná  

škola 

                    Matematika         Slovenský jazyk a literatúra 

          body        %          body       %  

Bezručova 11,92 59,6 12,83 64,2 

Dlhé Hony 12,61 63,0 12,70 63,5 

Hodžova 12,28 61,4 12,23 61,1 

Kubranská 12,41 62,0 12,4 62,3 

Na dolinách 10,07 50,3 11,63 56,8 

Novomeského 11,61 58,0 12,74 63,7 

Veľkomoravská 11,22 56,1 13,03 65,2 

Východná 15,0 75,0 13,62 68,1 

spolu 12,14 60,67 12,65 63,11 

  

Trenčianski deviataci dosiahli v  matematike 60,67 % úspešnosť a v slovenskom 

jazyku a literatúre 63,11 % úspešnosť. V obidvoch predmetov dosiahli naši žiaci lepšie 

výsledky, ako bol celoslovenský priemer. V matematike boli lepší o 7,77 % a v slovenskom 

jazyku a literatúre o 4,91 % . 



Na porovnanie uvádzame aj výsledky z testovania za predchádzajúce tri roky. 

Výsledky sú uvádzané v percentách. 

  

Základná  

škola  

      Matematika – úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra – v % 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Bezručova 65,1 53,0 67,7 59,6 58,2 61,2 71,2 64,2 

Dlhé Hony 72,6 71,4 84,1 63 71,1 66,6 86,6 63,5 

Hodžova 68,6 67,7 75,7 61,4 71,0 63,48 74,6 61,1 

Kubranská 56,0 58,8 79,6 62 59,2 58,0 66,5 62,3 

Na dolinách 48,6 53,6 59,0 50,3 56,7 52,9 64,6 56,8 

Novomeského 65,9 62,3 63,4 58 66,5 69,9 72,0 63,7 

Veľkomoravská 62,5 61,4 70,4 56,1 58,0 72,6 71,9 65,2 

Východná 63,8 70,3 75,9 75 57,9 70,5 71,3 68,1 

 

UMIESTNENIE ŽIAKOV KONČIACICH ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU 

 

Základná 

škola 

gymnáziá  
4-ročné 

gymnáziá  
5-ročné 

gymnáziá 
8-ročné 

 

SOŠ 
 4-ročné 

SOŠ  
3-ročné 

SOŠ  
2- ročné 

spolu 

Bezručova 11=44% 1=4% 0 11=44% 3=12% 0 25 

Dlhé Hony 24=35% 4=6% 2=3% 35=51% 4=6% 0 69 

Hodžova 41=29% 18=13% 12=9% 63=45% 6=4% 1=1% 141 

Kubranská 11=25% 3=7% 2=5% 19=43% 7=16% 2=5% 44 

Na dolinách 8=15% 2=4% 1=2% 28=52% 8=15% 7=13% 54 

L.Novomeského 17=24% 4=6% 3=4% 33=47% 11=16% 2=3% 70 

Potočná   
0 

    

Veľkomoravská 20=32% 0 2=3% 31=50% 9=15% 0 62 

Východná 11=46% 0 2=8% 9=38% 2=8% 2=8% 24 

Spolu 143=29% 32=7% 24=5% 229=47% 50=10% 14=3% 489 

 

Z uvedeného prehľadu  rozmiestnenia žiakov je zrejmé, že i naďalej sú preferované 

stredné odborné školy s maturitou s počtom prihlásených 229 žiakov pred gymnáziami, kam 

sa prihlásilo spolu 199 žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 

 



ŠPORTOVÉ TRIEDY A ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ STREDISKÁ 

 

V niektorých základných školách sa športu venujú prostredníctvom športových tried 

alebo školských športových stredísk. 

 

Základná škola Športová trieda so zameraním na Školské športové stredisko zamerané na 

Bezručova   

Dlhé Hony   

Hodžova ľadový hokej   

Kubranská florbal  

Na dolinách futbal hádzaná dievčatá 

L. Novomeského futbal hádzaná dievčatá 

volejbal  

Veľkomoravská  karate 

Východná športová gymnastika dievčatá 

basketbal chlapci 

športová gymnastika 

 

V rámci odstraňovania plaveckej negramotnosti Mesto Trenčín už niekoľko rokov 

zabezpečuje zo svojho rozpočtu učiteľa plávania (Mgr. Štefan Bíro v ZŠ, Ul. L. 

Novomeského 11) pre žiakov základných škôl a deti materských škôl.   

 

SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY. DETSKÁ OSOBNOSŤ MESTA TRENČÍN 

Školský úrad podporuje prácu s talentovanými žiakmi, zapájanie žiakov do súťaží 

a predmetových olympiád. Zamestnanci školského úradu sa aktívne zúčastňujú súťaží ako 

členovia odborných porôt a podieľajú sa na ich kvalitatívne úspešnom priebehu. 

ŠÚ sa už po 16. krát stal vyhlasovateľom a spoluorganizátorom súťaže v tvorbe 

školských časopisov, ktorej sa zúčastňujú nielen trenčianske ZŠ, ale aj školy okresu Trenčín. 

 V rámci rozvoja regionálnej kultúry so zameraním sa na spev trenčianskych ľudových 

piesní vyhlasuje Mesto Trenčín súťaž Trenčianske hodiny. V minulom roku sa konal 41. 

ročník tejto súťaže. Spoluorganizátorom je už niekoľko rokov Kultúrne stredisko AKTIVITY 

so sídlom na Juhu. 

Koncom školského roka sa na základe dosiahnutých výsledkov v krajských 

a celoslovenských kolách súťaží a olympiád vyhodnocujú najlepšie umiestnení jednotlivci 

a športové kolektívy. Výsledkom je potom vyhlásenie najúspešnejšej detskej osobnosti mesta 

Trenčín a odmena primátora mesta. V školskom roku 2010/2011 boli ocenení nasledujúci: 

 

Najlepší matematik 

Filip Ayazi, pripravovala Mgr. Marta Kákošová – ZŠ, Kubranská  

 2. miesto v okresnom aj krajskom kole matematickej olympiády 

 

Najlepší geograf 

Paulína Podskubová, pripravovala RNDr. Antónia Dvoranová – ZŠ, Dlhé Hony 



3. miesto v celoslovenskom kole geografickej olympiády 

 

Najlepší technik 

Jakub VARTA, pripravila Ing. Jana Kyselicová -  ZŠ, Bezručova   

3. miesto v krajskom kole v technickej olympiáde 

 

Najlepší biológ 
Lukáš Jánošík, pripravil Mgr. Václav Janský – ZŠ, Veľkomoravská  
2. miesto v celoslovenskom kole biologickej olympiáde 
 
Najlepší historik 

Matej Jando, pripravila Mgr. Mária Szalayová – ZŠ, Dlhé Hony  

2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády 

 

Najlepší olympionik v anglickom jazyku 
František Smatana, pripravila Mgr. Erika Topilinová – ZŠ, Hodžova 
2. miesto v celoslovenskom kole olympiády anglického jazyka 
 
Najlepší olympionik v nemeckom jazyku 

Soňa Jankurová, pripravovala Mgr. Alena Benešová – ZŠ, Ul. L. Novomeského 

2. miesto v krajskom kole olympiády nemeckého jazyka 

 
Najlepší Slávik Slovenska 

Nina Kohoutová, pripravovala Dr. Miroslava Kaliňáková – ZŠ, Dlhé Hony 

Simona Lengvarská, pripravovala Mgr. Dana Dolejská – ZŠ, L. Novomeského 

2. miesta v krajskom kole Slávik Slovenska – každá vo svojej kategórii 

 

Najlepší recitátor 

Dominika Žilková, pripravovala Mgr. Viera Žilková – ZŠ, Dlhé Hony 
2. miesto v krajskom kole Hviezdoslavov Kubín 

 
Najlepšia flautistka 

Nikola MARUŠINCOVÁ, Eva Kršková – ZUŠ K. Pádivého 

1. miesto v celoslovenskej súťaži“ ČAROVNÁ FLAUTA“ a zároveň laureátka tejto súťaže 

 

Najlepšia tanečná skupina  Španieláčik, pripravila Janette Strhárska – ZUŠ K. 

Pádivého 

1. miesta v súťažiach Senecká dúha, Saltare irbis Malacky,  Scénický tanec  Kysucké Nové 

Mesto, moderný tanec Dance Bojnice. 

 

Najlepší gitarista 

Peter VASKO, Jana Kamarášová – ZUŠ K. Pádivého 

laureát gitarovej súťaže v Prievidzi 

zlaté pásmo na celoslovenskej súťažnej prehliadke „mladých gitaristov“ v Bratislave 
 

Najlepší v cezpoľnom behu 

Družstvo žiakov Matúš Bero, Matúš Pastirik, Róbert Bulejko, tréner Mgr. Roman 

Bakoš – ZŠ, Na dolinách 

2. miesto v krajskom kole cezpoľného behu 



 
Najlepší atlét 

Jozef Vaníček, pripravovala Mgr. Zuzana Šinková – ZŠ, Ul. L. Novomeského 

1. miesto v krajskom kole vo vrhu guľou 

 

Najlepší v malom futbale 
Družstvo mladších žiakov, tréner Mgr. Marián Lopatka – ZŠ, Hodžova 
Majstri Slovenska v kategórii mladších žiakov 
 
Najlepšie družstvo v gymnastickom štvorboji 

Ela Striežencová, Terézia Chromiaková, Etela Sedláková, Barbora Konečná a Diana 

Kučová, trénerka Mgr. Alena Suchomelová – ZŠ, Ul. L. Novomeského 

2. miesto v krajskom kole v gymnastickom štvorboji 

 

Najlepší karatista 

Marek Vlasák, pripravoval Ján Plachký – ZŠ, Kubranská  

3. miesto na Majstrovstvách SR 

 

Najlepšia športová gymnastka 

Veronika Havierová, trénerka Mgr. Katarína Pavlíčková -  ZŠ, Východná 

1. miesto v Slovenskom pohári v športovej gymnastike 

 

 

Najlepšie florbalistky 

Družstvo mladších žiačok, pripravoval Mgr. Jaroslav Felgr – ZŠ, Kubranská  
2. miesto v krajskom kole 

 

Najlepší v ľadovom hokeji 
Družstvo žiakov - športová hokejová trieda, tréner Mgr. Pavol Bratranec – ZŠ, Hodžova  
3. miesto na Majstrovstvá SR        

                                           
Najlepšie v bedmintone 

Michaela Rajcová , Martina Bažíková, tréneri Marián Smrek a Michal Matejka – ZŠ, 

Kubranská 

3. miesto na Majstrovstvá SR        

 

Po tretí rok boli základné školy vyhodnocované podľa úspešnosti v kategórii 

vedomostných a umeleckých súťaží a olympiád a v kategórii športových súťaží. 

Najúspešnejšími sa stali ZŠ, Dlhé Hony za vedomostné a umelecké súťaže a ZŠ, Hodžova 

v kategórii športových súťaží. Z rúk primátora mesta si prevzali všetci ocenení ďakovné listy. 

Slávnostnú atmosféru podujatia spríjemňovali umelecké výkony žiakov ZUŠ K. Pádivého.  

 

DEŇ UČITEĽOV 

Deň učiteľov si Mesto Trenčín uctilo ocenením najúspešnejších a najaktívnejších 

pedagógov trenčianskych materských a základných škôl i ZUŠ dňa 28.03.2010 v sobášnej 

sieni MsÚ. Primátor mesta oceneným odovzdal pamätné listy. O kultúrny program sa 

postarali pedagógovia ZUŠ.  



 
Mgr. Mária Bábiková – Základná škola, Ul. L. Novomeského 

Marta Bubeníková – Materská škola, Považská 

Helena Drgová – Materská škola, 28. októbra 

Mgr. Miloslava Gažíková – Základná škola, Východná 

Yveta Hlavienková – Základná škola, Hodžova  

Mgr. Marta Malíková – Základná škola, Veľkomoravská  

Mgr. Katarína Ovádeková – Základná škola, Kubranská  

Viera Pietriková – Materská škola, Medňanského 

Janka Šinkovičová – Materská škola, Švermova 

PaedDr. Oľga Šmatláková – Základná škola, Bezručova  

Dobroslava Švajdová – Základná umelecká škola K. Pádivého 

Mgr. Viera Žilková – Základná škola, Dlhé Hony  

 

Na úrovni Krajského školského úradu bola za dlhoročnú pedagogickú prácu 

a dosiahnuté výsledky ocenená Mgr. Viera Ivánková, zo ZŠ, Dlhé Hony. 

 

VZDELÁVACIE POUKAZY A MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ 

Siedmy rok bola mimoškolská činnosť v školách podporovaná vzdelávacími 

poukazmi. Hodnota jedného poukazu je 26,55 € na školský rok, počet hodín venovaných  

záujmovým aktivitám za rok musí dosiahnuť výšku 60.  Záujemcov o mimoškolské aktivity 

z potenciálnych 4 084 žiadateľov prejavilo záujem 3 204 žiakov, čo predstavuje 78%. 

Základné školy poskytli žiakom 227 krúžkov rôznorodého zamerania, najvyšší záujem 

prejavili žiaci o športovo-pohybové a relaxačné aktivity a krúžky výpočtovej techniky. 

Mimoškolskú činnosť zabezpečovali pedagógovia, ale aj odborníci a nadšenci  z rôznych 

oblastí záujmovej činnosti. 

 

Základná škola Počet  žiakov, 

počet vydaných 

vzdelávacích 

poukazov 

Počet prijatých 

vzdelávacích 

poukazov 

Vyjadrené v % Počet krúžkov 

Bezručova 417 375 90 28 

Dlhé Hony 628 535 85 39 

Hodžova 889 467 53 18 

Kubranská 329 291 88 19 

Na dolinách 290 299 100,3 17 

L. Novomeského 642 397 62 26 

Potočná 45 56 124 6 

Veľkomoravská 589 551 94 39 

Východná 255 221 87 17 

CVČ 0 12  18 

spolu 4 084 3 204 78% 227 

 



Pozitívny vplyv na športové aktivity žiakov v čase vyučovania, ale najmä mimo 

vyučovania majú aj športové areály pri ZŠ na Hodžovej, Veľkomoravskej, Bezručovej ulici 

a pri ZŠ na Ulici L. Novomeského.  

Za rok 2010 využilo športové areály pri školách 125 325 obyvateľov mesta, okrem 

žiakov, ktorí tu absolvujú hodiny telesnej výchovy a mimoškolskú činnosť. 

 

 

KULTÚRNE POUKAZY 

 

Grantový systém Ministerstva kultúry SR – program Kultúrne poukazy 2011 bol 

určený na podporu sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, študentom 

stredných škôl a pedagogickým zamestnancom týchto škôl. 

Všetky trenčianske základné školy (4 085 žiakov) prejavili o kultúrne poukazy záujem                 

a prostredníctvom protokolu uzavreli s MK SR dohodu o ich využívaní.   

 

 

ROZHODOVACIE KONANIE 

 

Výkon štátnej správy v prvom stupni podľa § 5 ods. 3, ods. 5 a ods. 6 zákona č. 

59602003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. 

 

 

Počet vydaných rozhodnutí podľa §5 ods. 3, 5, 6: 

 

 
Základná škola 

 

3a 

5a 

3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 3j 3k 3l 3m 3n 5b 5c 5d 

Bezručova 84 4 0 0 22 5 48 8 0 0 0 0 0 16    

Dlhé Hony 97 10 0 0 12 7 28 4 0 1 0 0 0 0    

Hodžova 148 7 0 0 0 5 22 4 0 0 0 0 0 28    

Kubranská 47 7 0 0 8 2 18 1 0 109 0 0 0 0    

Na dolinách 69 5 1 0 0 2 22 18 0 1 0 0 0 0    

Novomeského 116 10 000 0 10 0 16 8 0 0 2 0 0 0    

Potočná 22 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0    

Veľkomoravská 81 5 0 3 8 5 144 1 0 2 0 0 0 0    

Východná 58 8 0 0 4 1 101 0 1 0 0 0 0 0    

ZUŠ 341              10 19 15 

CVČ 332                 

Spolu: 1395 56 1 3 64 27 399 44 1 138 2 0 0 44 10 19 15 

 
Legenda:  

Riaditeľ rozhoduje o: 

3a –  prijatí žiaka do školy,  

3b – odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,  

3c – dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky, 



3d – oslobodení od povinnosti žiaka dochádzať do školy, 

3e – oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich  častí, 

3f –  povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, 

3g – uložení výchovných opatrení, 

3h – povolení vykonať komisionálnu skúšku, 

3i –  povolení vykonať komisionálnu skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetoch aj  uchádzačovi, ktorý nie 

je žiakom školy, 

3j – určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu  nákladov za starostlivosť poskytovanú 

žiakovi v škole a školskom zariadení, 

3k – individuálnom vzdelávaní, 

3l – vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného 

štátu, 

3m – individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí, 

3n – umožnení štúdiu žiaka podľa individuálneho učebného plánu, 

5a – prijatí a zaradení žiaka na štúdium, 

5b – prerušení štúdia, 

5c – povolení postupu do vyššieho ročníka, 

5d – predčasnom ukončení štúdia, 

5g - určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu  nákladov spojených so štúdiom, 

6a – rozhodnutie o prijatí žiaka za člena záujmového krúžku alebo klubu v školskom  zariadení. 

 

Najviac vydaných rozhodnutí: 

- 1395 o prijatí žiaka, 

- 399 o uložení výchovných opatrení, 

- 138 o určení  príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu  nákladov za 

starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a školskom zariadení (pri tomto rozhodnutí sú  

rozdiely v počtoch vydaných rozhodnutí medzi jednotlivými školami z toho dôvodu, že škola 

môže vydať jedno rozhodnutie, ktoré platí pre všetkých žiakov navštevujúcich školské 

zariadenie alebo vydá rozhodnutie pre každého žiaka osobitne). 

 

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

V zmysle § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a štátnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonal školský úrad 

a) 3 kontroly v materských školách zameraných na pedagogickú dokumentáciu – osobný 

spis dieťaťa, triedna kniha, rozhodnutia riaditeľky MŠ o prijatí, o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Trenčín. 

Plán kontrol za rok 2011 nebol splnený z dôvodu zníženia počtu zamestnancov a z dôvodov 

plnenia iných pracovných úkonov.  

 

VÝBEROVÉ KONANIA 

 

V šk. roku 2010/2011 sa realizovalo viacero výberových konaní. V Základnej škole na 

Bezručovej ul. zvolili na ďalšie funkčné obdobie riaditeľa Mgr. Ivana Pavlíka. Koncom 

školského roka abdikovala na funkciu riaditeľky RNDr. Darina Lochmanová. Zriaďovateľ 

poveril riadením školy Mgr. Miloslavu Gažíkovú a vypísal výberové konanie, ktoré sa 

z dôvodov dovoleniek zamestnancov ŠÚ, ale aj členov rady školy muselo opätovne vypísať. 

Zrealizovalo sa až v októbri 2011. 



V materských školách prebehli dve výberové konania, a to v MŠ, Švermova, kde bola 

zvolená do funkcie p. Janka Šinkovičová a v MŠ, Kubranská rada školy zvolila p. Ivetu 

Suletyovú.  

 

EVIDENCIA ŽIAKOV,  PRIESTUPKY 

 

Školský úrad v spolupráci s riaditeľmi škôl vedie evidenciu detí a žiakov vo veku 

plnenia školskej dochádzky  a eviduje, v ktorej škole ju plnia.  

Za uplynulý školský rok sme riešili šesť prípadov zanedbávania povinnej školskej 

dochádzky v zmysle §37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a štátnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ostatné 

priestupky boli riešené v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

V porovnaní s uplynulým obdobím konštatujeme, že sa počet priestupkov z dôvodu 

neplnenia povinnej školskej dochádzky sa znížil, čo považujeme za dôsledok pôsobenia 

sociálnych pedagógov v našich školách. 

 

SŤAŽNOSTI, PETÍCIE 

 

 Za hodnotiace obdobie riešil Školský úrad štyri sťažnosti, všetky sa týkali materských 

škôl – Opatovská 39 – 3x, Kubranská 1x. 

Petíciu sme neriešili. 

 

 

 

 

PRVOSTUPŇOVÉ A DRUHOSTUPŇOVÉ ROZHODNUTIA 

  

Školský úrad vydal 12 prvostupňových rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 

materskej školy. 

Riešil tiež 4 odvolania zákonných zástupcov proti neprijatiu dieťaťa do ZŠ – 1x a do 

ZUŠ – 3x. Druhostupňovým rozhodnutím školský úrad zrušil a v jednom prípade potvrdil 

rozhodnutie riaditeľa školy.  

 

 

SPOLUPRÁCA 

 

Školský úrad zabezpečoval činnosť a profesionálnu garanciu Mestskej školskej rade 

a Komisii školstva, športu a mládeže pri MsZ Trenčín. 

Spolupracoval s orgánmi štátnej samosprávy, KŠÚ, MPC Trenčín, Štátnou školskou 

inšpekciou, Verejnou knižnicou M. Rešetku, Dopravným inšpektorátom PZ, Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kultúrnym centrom AKTIVITY,  ai. 

 

 

 



PROJEKTY 

 

Podporoval aktívnu účasť škôl na projektoch vyhlásených MŠ SR, ale aj inými 

subjektmi. Základné školy sú zapojené v dlhodobých a krátkodobých projektoch – Správaj sa 

normálne, Čítajme všetci, čítanie je super, Čítajme s Osmijankom, Píšem, píšeš, píšeme; 

Týždeň hlasného čítania, Morský svet v APROGENE, Zabávaj sa rozumom, Škola hrou, Daj 

si vodu z vodovodu, SME v škole, Školské ovocie, Školský mliečny program, Pekný Trenčín, 

Detský čin roka, My sme malí manažéri, Investícia do Vašej budúcnosti, Bezpečne na ceste, 

Ekopaky, Odstránenie korčuliarskej a plaveckej negramotnosti, Botanická cesta, projekt 

Európskej dobrovoľníckej služby, Nie sme zlí, Pocta p. Paulendovi, Competition – projekt 

AJ, Svet prírody, Ľudské práva pre deti, Polícia deťom, Písmenková víla, Poznávaj svet práce, 

Netradičná noc, Recyklohry, Úsmev ako dar, Internetová vedomostná olympiáda, Olympijský 

festival detí a mládeže Slovenska,... 

Dlhodobé projekty: 

Planéta vedomostí – vzorová škola Na dolinách, Elektronizácia školskej knižnice – Na 

dolinách, Modernizácia vyučovacieho procesu – Na dolinách, Projektové vyučovanie – 

Kubranská, Comenius – Bezručova, Zelená škola – Východná, Potočná; Škola podporujúca 

zdravie – Novomeského, Východná, Potočná; . 

V spolupráci s Mgr. Petrom Gallom Školský úrad organizoval Dopravnú výchovu pre 

žiakov I. stupňa všetkých základných škôl. Absolventi, žiaci 3. – 4. ročníkov získali preukaz 

cyklistu. Projekt bol financovaný z fondov EÚ. 

  

METODICKÁ ČINNOSŤ 

 

Školský úrad pravidelne mesačne organizuje pre riaditeľov škôl a školských zariadení 

pracovné porady za účelom odovzdávania najaktuálnejších informácií v oblasti riadenia 

a metodiky, ale tiež sa zaoberá riešením aktuálnych pracovných problémov. Podľa potrieb 

spolupracuje so zástupcami škôl, sociálnymi pedagógmi, vedúcimi školských jedální.  

Vytvára priestor pre zástupcov a reprezentantov firiem alebo spoločností, ktoré 

sprostredkovávajú informácie v oblasti skvalitňovania a modernizácie výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

Spolupracuje so Základnou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, ale tiež so 

Špeciálnou základnou školou V. Predmerského v Trenčíne. 

Metodicky riadi a pomáha aj predsedom rád škôl, ktorých usmerňuje pri príprave 

výberových konaní, či kooptácii členov rady školy.  

 

MEDIÁLNA A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 

Školský úrad je aktívnym prispievateľom aktuálnych informácií do médií mesta. 

Najviac využíva webové stránky mesta, mestskú televíziu, kde aktualizuje udalosti zo škôl 

nachádzajúcich sa na území mesta, vrátane materských, základných aj stredných škôl.  



 

PREZENTÁCIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 

 

Školský úrad organizuje a zabezpečuje prezentačnú činnosť materských a základných 

škôl, základnej umeleckej školy, centra voľného času - vianočné trhy, Deň matiek, Deň detí, 

je organizátorom súťaží Trenčianske hodiny, súťaže v tvorbe školských časopisov. Materské 

školy metodicky spolupracujú s mestom Prievidza, v rámci družobných vzťahov s mestom 

Zlín, ktorý navštívili pedagógovia vybraných MŠ a deti z MŠ, Niva, ktoré vystupovali 

v galaprograme škôlok mesta Zlín.  

Žiaci Základnej umeleckej školy K. Pádivého uskutočnili 154 vystúpení pre rodičov 

a širšiu verejnosť, pravidelne vystupovali pri spoločensko-kultúrnych podujatiach 

poriadaných rôznymi inštitúciami sídliacimi v meste Trenčín.  

Koncom školského roka si ZŠ, Dlhé Hony pripomenuli 50. výročie vzniku školy. Pre 

širokú verejnosť pripravili pedagógovia spolu so žiakmi veľký galaprogram, ktorý zaplnil sálu 

Domu armády reprezentantmi mesta, priateľmi a priaznivcami školy.        

 

PREZENTÁCIA A VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÉHO ÚRADU 

 

Vedúci útvaru Mgr. Baláž sa pravidelne zúčastňuje pracovných porád organizovaných 

MŠ SR, KŠÚ v Trenčíne, stretáva sa s vedúcimi školských úradov krajských miest Slovenska. 

Zamestnanci využívali ponuky Akadémie vzdelávania na účasť na vzdelávacích seminároch. 

Mgr. Baláž, Mgr. Kršáková a Mgr. Slávia Novotná absolvovali školenia súvisiace s ich 

pracovnou náplňou. Sledujú aktuálne informácie prostredníctvom informačných médií. 

Vedúci školského úradu prezentuje v miestnych médiách aktuálne informácie, zúčastňuje sa 

besied na témy z oblasti školstva. 

 

DOTÁCIE NA OBLASŤ ŠKOLSTVA, VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

Vzhľadom na ekonomickú situáciu mesta, v tomto roku sa dotačný program zameraný 

na vzdelávanie nekonal.  

 

VÝKON ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE V MATERSKÝCH I ZÁKLADNÝCH 

ŠKOLÁCH V KALENDÁRNOM ROKU 2010: 

 

V základných školách bola vykonaná kontrola štátnou školskou inšpekciou v ZŠ, 

Kubranská 80 a ZŠ, Východná 9. Pri následnej inšpekcii v ZŠ, Východná boli zistené 

opakované nepovolené opravy v pedagogickej dokumentácii. Riaditeľka RNDr. Darina 

Lochmanová na funkciu riaditeľky k 30.06.2012 abdikovala. 



V materských školách  boli vykonané inšpekcie na Stromovej a Legionárskej, 

následná inšpekcia bola vykonaná v MŠ, Ul. J. Halašu. 

Správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti sú k dispozícii u riaditeľov škôl. Všetky 

správy boli prerokované na zasadnutí Komisie školstva. 

 

 

Správa bola prečítaná na pracovnej porade riaditeľov – 30.11.2011 

Na zasadnutí Mestskej rady školy – 01.12.2011 

Na zasadnutí Komisie školstva pri MsZ – 31. 01. 2012 

 

 

 

 

 

 


