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Základná škola s materskou školou 

Kornela Mahra 11  

917 08  Trnava        Trnava 14.01.2022 

 

 

Príkazný list č. 01/2022  

Kritériá na overenie nadania žiakov prijímaných do športových tried 

so zameraním na kolektívny šport pre školský rok 2022/2023 

 

       Mgr. Lea Vretenárová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Kornela Mahra 

11 v Trnave podľa § 105 ods. 4  Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

školský zákon) vydáva kritériá na overenie nadania žiakov pre prijatie žiaka do triedy pre 

žiakov s nadaním na kolektívny šport so zameraním na futbal, hokej (športovej triedy), 

v ktorej sa výchovno-vzdelávací proces realizuje v súlade s § 103 až § 106 školského zákona. 

 

A/ Kritériá v súlade s § 105 ods. 4 školského zákona:  
 

Testy všeobecnej fyzickej zdatnosti: 
 

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. 
 

Testy herných zručností: 
 

1. Slalom s loptou (na čas) 

2. Žonglovanie nohou (pravá, ľavá) 
 

Pozorovanie herného prejavu: 
 

Hra na dve bránky - sledovanie bežného prejavu ovládania lopty (puku), futbalové 

(hokejové)  myslenie, pohyb na ihrisku, kolektívna spolupráca. 
 

Vyhodnotením jednotlivých kritérií po absolvovaní pohybových testov výberová komisia 

získa informácie o pohybovej zdatnosti uchádzača a miere nadania pre daný šport. Podľa 

výsledkov testov sa stanoví poradie uchádzačov, ktorí žiadajú o prijatie do športovej triedy. 

 

B/ Podmienky prijatia v súlade s § 105 ods. 4 školského zákona: 
 

Do športovej triedy sa prijímajú športovo nadaní žiaci na základe: 

1. výsledkov overenia nadania žiakov - výberová komisia, 

2. zdravotnej spôsobilosti - zákonný zástupca od lekára pre deti a dorast, resp. 

športového lekára, 

3. prospechu a správania - zákonný zástupca (zo školy, v ktorej si žiak plní povinnú 

školskú dochádzku), 

4. žiadosti zákonného zástupcu žiaka, 

5. informovaného súhlasu so zaradením žiaka do triedy pre žiakov s nadaním na 

kolektívny šport, futbal, hokej. 
 

Rozhodnutie o prijatí žiaka bude vydané až po splnení všetkých stanovených podmienok 

prijatia. 
 

Odporúčanie: 

Pred prijatím do triedy pre žiakov s nadaním na kolektívny šport absolvovať 

psychologickú diagnostiku v CPPPaP (zaradenom v sieti škôl a školských zariadení 

MŠVVaŠ SR) zameranú na zistenie všeobecného intelektu a osobnostnej charakteristiky 
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uchádzačov, aby sa predchádzalo prestupom žiakov z dôvodu nezvládania výchovno-

vzdelávacieho a tréningového procesu súčasne pre zvýšenú časovú a fyzickú záťaž žiaka.  

 

C/ Podmienky vyradenia v súlade s § 106 ods. 5 školského zákona a §12 ods. 5 Vyhlášky 

320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov: 

 

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o preradení alebo vylúčení žiaka zo vzdelávacieho programu, 

ak žiak:  

1. nepreukáže predpoklady na plnenie povinnej školskej dochádzky v triede pre žiakov s 

nadaním, 

2. neplní požiadavky športovej prípravy, 

3. má trvale neuspokojivý prospech, 

4. má výchovné problémy, 

5. preradenie navrhne všeobecný lekár pre deti a dorast. 

Preradenie alebo vylúčenie podľa bodov 1. až 4. sa zrealizuje na konci klasifikačného 

obdobia po prerokovaní v pedagogickej rade a po oznámení zákonnému zástupcovi žiaka, 

preradenie podľa bodu 5. je možné zrealizovať po informovaní zákonného zástupcu žiaka 

aj počas klasifikačného obdobia.   

 

 

 

 

 

        Mgr. Lea Vretenárová 

                         riaditeľka školy 

 

 

Prílohy:  

Organizácia výberu športovo nadaných žiakov do športových tried pre školský rok 2022/2023 

Kritériá prijímacieho konania - platné z 30.01.2019 

Všeobecná charakteristika Športová trieda - trieda pre žiakov s nadaním 

Tlačivá - Žiadosť o prijatie do športovej triedy 

    Súhlas druhého zákonného zástupcu 

    Informovaný súhlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


