
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky hrad



Vzdelávanie

Počet stredných škôl v 

zriaďovateľskej 

pôsobnosti kraja

38

Počet študentov
15 676

k 1.9.2021

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
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Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania 
v Trenčianskom samosprávnom kraji

1) Zvýšenie kvality a atraktívnosti stredného školstva tak, aby zohrávalo kľúčovú

úlohu v raste konkurencieschopnosti Trenčianskeho kraja.

2) Zlepšenie ponuky vzdelávania, ktoré mládeži aj dospelým poskytne potrebné

vedomosti a zručnosti pre ich profesionálnu kariéru a/alebo ďalšie štúdium,

stimuluje ich podnikateľského ducha a prispeje k ich osobnostnému rozvoju.

Hlavné ciele

Chceme vychovávať mladých ľudí 

pre trh práce a nie pre úrady práce



Zavedenie systému manažérstva kvality na školách



• Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 –

2020 a jej logická nadväznosť Regionálna stratégia výchovy a 

vzdelávania na roky  2021 – 2025

- Počet gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií prispôsobovať 

demografickému vývoju, potrebám trhu práce a regionálnym špecifikám 

jednotlivých VÚC

- Optimalizovať štruktúru študijných a učebných odborov na základe 

požiadaviek zamestnávateľov

- Určovať najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl podľa potrieb 

trhu práce a kritérií určených MŠVVŠ SR

- Motivačné štipendium pre žiakov v nedostatkových odboroch

- Rozšíriť a skvalitniť služby kariérového poradenstva

- Vybudovať systém celoživotného vzdelávania

Aktivity TSK pre podporu OVP



• Úzka spolupráca s CPPPaP a MPC

• Spolupráca s výchovnými poradcami ZŠ a SŠ pri motivácii žiakov ZŠ a 

ich rodičov k štúdiu na SOŠ a pri nábore žiakov zo ZŠ

• Skvalitňovanie ponuky vzdelávania 

• Modernizovanie materiálno-technického vybavenia SOŠ 

• Prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania

Aktivity TSK pre podporu OVP



Podpísanie

memoránd o 

spolupráci

Stretnutia 

so zamestnávateľmi, 

s výchovnými 

poradcami, s úradmi 

práce

Dni otvorených 

dverí
Súťaže zručností



• prezentácia svojej činnosti a produkcie ,

• mapovanie potrieb trhu práce,

• príprava nových študijných a učebných odborov,

• zabezpečenie praktického vyučovania,

• materiálno-technické vybavenie,

• užšia spolupráca s kariérovými poradcami SŠ a ZŠ.

Memorandá o spoupráci medzi TSK, SOŠ a firmami



Partneri





Hrdina remesla



Hrdina remesla
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Hrdina remesla



Podpora polytechnického vzdelávania na ZŠ











Soškársky päťboj  - SOŠ technická Dubnica nad Váhom

Technická olympiáda  - SOŠ OaS NMnV

Technická súťaž - SOŠ Pod Sokolicami TN

Drony v lietaní - SOŠ Pod Sokolicami TN

Polytechnická súťaž - SOŠ Stará Turá

Súťaž v zručnosti - SOŠ Partizánske

Stavebná súťaž – SPŠ E. Belluša TN

Súťaže zručností pre žiakov ZŠ

stavebna sutaz3.mp4


Výstava Stredoškolák – Hrdina remesla
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Hornonitrianske centrum vzdelávania



Ďakujem za pozornosť

www.tsk.sk

info@tsk.sk

http://www.tsk.sk/

