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Trenčín, 27. január 2016 

Počet stredných škôl so zatvorenými bránami klesol o 50% 
 

Počet stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK), na ktorých vyučovanie počas štrajku neprebieha, sa oproti prvému dňu znížil o 50%. 

Tretí deň vyhláseného štrajku učiteľov priniesol zníženie počtu stredných škôl, ktoré aj 

naďalej ostávajú zatvorené a neprebieha v nich výchovno-vyučovací proces, na číslo dva. 

Nevyučuje sa na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom a na Gymnáziu v Púchove.  

 

V obmedzenom režime sa dnes vyučuje celkovo na 7 stredných školách: a to na 

gymnáziách v Bánovciach nad Bebravou, v Myjave, v Považskej Bystrici, Prievidzi, 

Trenčíne a na Obchodnej akadémii v Prievidzi a Obchodnej akadémii v Trenčíne. Rovnako 

na siedmich stredných školách, ktorých zriaďovateľom je kraj, prebieha vyučovací proces 

napriek účasti pedagógov v štrajku neobmedzene. Deje sa tak na  SUŠ v Trenčíne, na 

SPŠ v Myjave, na SOŠ v Starej Turej, na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici, 

v Spojenej škole v Partizánskom, na Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne a na 

Gymnáziu v Novom Meste nad Váhom. 

 

V pondelok 25. januára 2016 sa do štrajku zapojili pedagógovia z 15 škôl, ktorých 

zriaďovateľom je kraj, dnes štrajkujú pedagógovia zo 16 škôl. Až 6 zo 16 škôl pritom hlási 

počet štrajkujúcich pedagógov len v počte od 1 do 3. Oproti pôvodnému stavu sa počet 

pedagógov zapojených do štrajku znížil o takmer 19%, oproti včerajšiemu dňu o 11,2%.   

 

Počet škôl, ktoré kvôli štrajkujúcim zamestnancom nevyučujú alebo vyučujú len 

obmedzene, každým dňom výrazne klesá. Zo všetkých 40 stredných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK zostávajú brány zatvorené len na 5% z nich, 17,5% funguje v obmedzenom 

režime, v 77,5% z nich výchovno-vzdelávací proces prebieha bez akýchkoľvek obmedzení.  
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