
Základná škola s materskou školou 

Kornela Mahra 11  

917 08  Trnava        Trnava 30.01.2019 

 

 

Kritériáprijímacieho konania  

pre žiakov s nadaním na kolektívny šport 
 

A. Testy všeobecnej fyzickej zdatnosti 

Hodnotiace kritériá pre jednotlivé disciplíny zohľadňujú vek uchádzača, vyhodnocujú 

sa na základe štandardizovaných noriem výkonnosti so škálou - nevyhovujúca výkonnosť, 

podpriemerná výkonnosť, priemerná výkonnosť, nadpriemerná výkonnosť a vysoká 

výkonnosť.  

 

Disciplíny: 

1. Beh na 10m, 30 m – faktor lokomočnej rýchlosti. 

2. Skok do diaľky z miesta – faktor odrazovej sily dolných končatín. 

3. Člnkový beh 10x5 m – faktor akceleračnej rýchlosti. 

 

Výsledky dosiahnuté v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou od 0 

do 5 bodov, pričom 0 bodov predstavuje najslabší výkon, 5 bodmi je ohodnotený najlepší 

výkon.  

Za testy všeobecnej fyzickej zdatnosti, pohybovej pripravenosti, možno získať 

maximálne 20 bodov. 
 

 

Štandardizované normy výkonnosti 

Beh na 10 metrov 

≥ 2,41s 0b 

2,31s-2,4s 1b 

2,21s-2,3s 2b 

2,11s-2,2s 3b 

2,01s-2,1s 4b 

≤2,00s 5b 
 

Beh na 30 metrov 

≥ 5,41s 0b 

5,31s-5,4s 1b 

5,21s-5,3s 2b 

5,11s-5,2s 3b 

5,01s-5,1s 4b 

≤5,00 5b 

Všeobecná pohybová pripravenosť 

Beh 10m  0b-5b 

Beh 30m 0b-5b 

Beh 5x10m 0b-5b 

Skok do diaľky 0b-5b 



Beh 5x10 metrov 

≥ 13,21s 0b 

13,01s-13,20s 1b 

12,81s-13,0s 2b 

12,61s-12,8s 3b 

12,41s-12,6s 4b 

≤12,40 5b 
 

Skok do diaľky 

≤159 0b 

160cm-169cm 1b 

170cm-179cm 2b 

180cm-189cm 3b 

190cm-200cm 4b 

≥ 200cm 5b 

 

 

B. Testy herných zručností 

Hodnotiace kritériá pre jednotlivé disciplíny zohľadňujú špecifické nadanie pre 

kolektívny šport, vyhodnocujú sa na základe štandardizovaných noriem výkonnosti so škálou 

- nevyhovujúca výkonnosť, podpriemerná výkonnosť, priemerná výkonnosť, nadpriemerná 

výkonnosť a vysoká výkonnosť.  

 

Disciplíny: 

1. Slalom s loptou (na čas). 

2. Žonglovanie nohou (pravou, ľavou). 

 

Jednotlivé disciplíny sú hodnotené bodovou škálou od 0 do 5 bodov, pričom 0 bodov 

predstavuje najslabší výkon, 5 bodmi je ohodnotený najlepší výkon. 

Maximálny počet bodov za testy špeciálnych herných zručností je 10 bodov. 
 

Špeciálne herné zručnosti 

Slalom s loptou 0b-5b 

Žonglovanie s loptu 0b-5b 

 

Štandardizované normy výkonnosti 

Slalom s loptou 

≥ 23,01s 0b 

22,01s-23,00s 1b 

21,01s-22,00s 2b 

20,01s-21,00s 3b 

19,01s-20,00s 4b 

≤19,00 5b 

 

 



Žonglovanie 

≤10 0b 

10-15 1b 

15-19 2b 

20-24 3b 

25-29 4b 

≥30 5b 

 

 

C. Pozorovanie herného prejavu 

Hodnotiace kritériá zohľadňujú špecifické nadanie pre kolektívny šport, futbal, hokej. 

vek uchádzača, vyhodnocujú sa na základe expertízneho hodnotenia technickej stránky 

herného výkonu so škálou – hráč s veľkými technickými chybami, hráč občas v hre chybuje, 

hráč bez technických chýb.  

 

Pozorovanie herného prejavu sa zameria na: 

- sledovanie bežného prejavu ovládania lopty (puku),  

- futbalové  (hokejové) myslenie,  

- pohyb na ihrisku,  

- kolektívnu spoluprácu. 

 

Jednotlivé disciplíny sú hodnotené bodovou škálou 1, 3 alebo 5 bodov, pričom 1 bod 

predstavuje najslabší výkon, 5 bodmi je ohodnotený najlepší výkon. 

Maximálny počet bodov za herný prejav je 5 bodov. 
 

Špeciálne herné zručnosti 

Expertízne hodnotenie techniky 1b - 5b 

 

Expertízne hodnotenie technickej stránky herného výkonu  
 

5b  • hráč hrá bez technických chýb, úspešne rieši herné situácie, je obojnohý  

• jeho technika je variabilná, stabilná aj v zložitých herných situáciách  

• jeho pohyb je koordinovaný a ekonomický aj počas vel'kého zaťaženia  

 

3b • hráč v hre občas chybuje v technickom prejave  

• často hrá len "silnejšou" nohou, jeho technika je nevariabilná  

• pri vel'kom fyzickom a psychickom zaťažení klesá jeho výkon, technická stránka 

herných činností je nedostatočná, pohyb nekoordinovaný  

 

1b • hráč hrá s vel'kými technickými chybami aj s "lepšou" nohou  

• v technike je stereotypný, neúspešne rieši herné situácie  

• pri vel'kom zaťažení jeho výkon klesá, jeho pohyb je ťažkopádny a neefektívny  

 

 

Sumárna hodnotiaca škála 

Celkovo 35 bodov 

Vyhovel 20b - 35b 

Nevyhovel menej ako 20 bodov 

 



D. Hodnotenie komisie 

Komisia pre posúdenie talentu žiakov, stanovená riaditeľom školy, zhodnotí celkovú 

osobnosť uchádzača a jeho predpoklady pre plnenie povinnej školskej dochádzky v triede pre 

žiakov s nadaním. Jednotlivým uchádzačom prideľuje body na základe výkonnostných 

predpokladov, somatotypu, psychických predpokladov, perspektívy v raste výkonnosti 

a predchádzajúcich študijných výsledkov. 

Maximálny počet pridelených bodov 5. 

 

Maximálny možný počet bodov, ktorý môže uchádzač získať (kritériá A. až C. 35 bodov, 

kritérium D. 5 bodov), je 40. 

 

Uchádzač, ktorý získa 25 bodov, vyhovel skúškam na overenie nadania.  

 

V prípade, ak viacero uchádzačov získa rovnaký počet bodov za overenie športového 

nadania, komisia stanoví medziporadie, v ktorom sa využije kritérium prospechu uchádzača 

za posledné hodnotiace obdobie. Uchádzačovi sa pridelia naviacbody, ktoré rozhodnú o jeho 

poradí v skupine uchádzačov s rovnakým počtom bodov dosiahnutých pri overení športového 

nadania.     

Kritérium prospechu - priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov: 

prospech  1,0  5 bodov 

prospech  1,01 do 1,5 4 body 

prospech  1,51 do 2,0 3 body 

prospech  2,01 do 2,5 2 body 

prospech  2,51 do 3,0 1 bod 

prospech   3,01 a horší 0 bodov 

 

Úspešní uchádzači budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého počtu bodov na skúške 

overujúcej nadanie uchádzača. 
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