
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 
 
 

Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 31 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) po prerokovaní v Krajskej 
rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji 
určuje do 31. októbra všeobecne záväzným nariadením pre stredné školy vo svojej 
územnej pôsobnosti počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na 
jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried 
prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé 
príbuzné učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 
pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019.    
 

 

II. Osobitná časť 
 

V súlade s § 31 ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. Trenčiansky samosprávny kraj 
určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl podľa:  

a) regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách („Stratégia 
rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji 
na roky 2013 – 2020“),  

b) analýz a prognóz o vývoji trhu práce vo svojej územnej pôsobnosti  
(zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR),  

c) násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl 
určeného ministerstvom školstva každoročne do 30. júna pre každý 
samosprávny kraj (zdroj: webové sídlo MŠVVaŠ SR),  

d) spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy 
o duálnom vzdelávaní,  

e) spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy 
o poskytovaní praktického vyučovania,  

f) oprávnenia strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného 
vzdelávania a prípravy,  

g) percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na 
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov 
strednej školy v danom študijnom odbore alebo v danom učebnom odbore  
(zdroj: webové sídlo Centra vedecko-technických informácií SR),  

h) výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania 
vykonaných Štátnou školskou inšpekciou,  

i) výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy 
internej časti maturitnej skúšky,  

j) výsledkov teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti 
odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky,  

k) výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád 
a výsledkov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,  



l) účasti strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných 
programoch,  

m) ďalších kritérií určených samosprávnym krajom.  
  

Na základe § 31 ods. 3 písm. m) zákona č. 61/2015 Z. z. Trenčiansky 
samosprávny kraj ako ďalšie kritériá určil:  

a) percentuálny podiel prijatých žiakov do 1. ročníka (15.09.2015) vzhľadom na 
počet tried pre školský rok 2015/2016 určený VZN TSK č. 10/2014,  

b) percentuálny podiel prijatých žiakov do 1. ročníka (15.09.2016) vzhľadom na 
počet tried pre školský rok 2016/2017 určený VZN TSK č. 20/2015,  

c) percentuálny podiel zapísaných žiakov do 1. ročníka k termínu 01.07.2017 
vzhľadom na počet tried pre školský rok 2017/2018 určený VZN TSK                     
č. 28/2016,  

d) odbornosť vyučovania pedagogických zamestnancov,  
e) percento umiestnenia absolventov školy na vysokých školách (len pre 

gymnáziá).  
 
Trenčiansky samosprávny kraj neurčuje počet tried prvého ročníka stredných 

škôl pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom a študijné odbory, v 
ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe 
medzinárodnej dohody.  

 
Trenčiansky samosprávny kraj určil vo Všeobecne záväznom nariadení 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 28/2016 spolu 188 tried prvého ročníka v 
dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé 
učebné odbory a v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé 
príbuzné učebné odbory pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti, z toho 
170,5 tried pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (v tom 7,5 tried učebných odborov skupiny F a 3 triedy v 
elokovaných pracoviskách ÚVTOS Dubnica nad Váhom a ÚVTOS Ilava) a 17,5 tried 
(v tom 0,5 tried učebných odborov skupiny F) pre stredné školy iných zriaďovateľov v 
územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 
Počet prijatých žiakov pre školský rok  2017/2018  podľa stavu k 01.07.2017 

bol 3 771 žiakov (z toho 3 433 žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a 338 žiakov cirkevných stredných škôl 
a súkromných stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja). 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu Slovenskej republiky schválilo 

násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre 
určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia pre 
prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 dňa  20. apríla 2017 pod číslom 2017-
5408/17896:2-10E0.  

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
schválená rámcová prognóza novoprijatých žiakov na stredné školy pre 
školský rok 2018/2019 pre TSK je 4 080 žiakov. 

 
 
 



V súlade s § 64 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
riaditelia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a zriaďovatelia stredných škôl, ktoré patria do územnej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja predložili návrh na počet tried prvého ročníka 
pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019 v členení na jednotlivé študijné 
odbory alebo jednotlivé učebné odbory a návrh na počet spoločných tried prvého 
ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné 
učebné odbory – spolu 222,5 tried (z toho 187,5 tried stredných škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a 35 tried stredných 
škôl iných zriaďovateľov, ktoré patria do územnej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja).  

 
Trenčiansky samosprávny kraj určuje vo Všeobecne záväznom nariadení 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2017 spolu 189 tried prvého ročníka v 
dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé 
učebné odbory a v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé 
príbuzné učebné odbory pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti, z toho 
170,5 tried pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (v tom 5,5 tried učebných odborov skupiny F a 7 tried v 
elokovaných pracoviskách ÚVTOS Dubnica nad Váhom a Ilava) a 18,5 tried (v tom 
0,5 tried učebných odborov skupiny F) pre stredné školy iných zriaďovateľov v 
územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
  

Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja pre školský 
rok 2018/2019 je: 

- stabilizovať počet žiakov gymnázií – 20% z predpokladaného počtu 
žiakov, 

- dosiahnuť 17% podiel počtu žiakov v skupine odborov 63 a 64 – 
Ekonomika, organizácia, obchod a služby z celkového predpokladaného 
počtu žiakov končiacich základné školy, 

- dosiahnuť 63% podiel počtu žiakov v technických a iných odboroch z 
celkového predpokladaného počtu žiakov končiacich základné školy, 

- v skupine odborov 63 a 64 – Ekonomika, organizácia, obchod a služby 
zvýšiť počet žiakov v učebných odboroch v porovnaní so študijnými 
odbormi (pre školský rok 2017/2018 bolo plánovaných 24,9% žiakov v 
učebných odboroch v skupine odborov 63 a 64 – Ekonomika, 
organizácia, obchod a služby, pre školský rok 2018/2019 je plánovaných 
27% žiakov v učebných odboroch v skupine odborov 63 a 64 – 
Ekonomika, organizácia, obchod a služby). 

 
Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2017 o počte tried prvého ročníka 
v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé 
učebné odbory a o počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé 
príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné 
školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie 
konanie pre školský rok 2018/2019. 
 


