
Základná škola Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota 

oznamuje širokej verejnosti, že na základe súhlasného stanoviska zriaďovateľa školy 

OTVÁRA od 01. septembra 2015 (v školskom roku 2015/2016) 

pre žiakov 1. a 5. ročníka (chlapci aj dievčatá) 

TRIEDY SO ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU  

Zriadenie športovej triedy sa riadi § 103 až 106 zákona 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Športové triedy sú triedy, ktorých úlohou je vytvárať optimálne podmienky 

pre progresívnu športovú prípravu pohybovo nadanej a talentovanej mládeže so zreteľom 

na získanie správnych pohybových návykov a pohybových činností pri dodržiavaní všetkých 

zásad športovej prípravy mládeže. 

Cieľom pri plnení výchovných a vzdelávacích úloh školy je cieľavedomé 

a systematické rozvíjanie predpokladov pre rast športovej výkonnosti talentovaných žiakov. 

Športová príprava má za cieľ cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie 

talentovaných detí a mládeže v špecifických činnostiach ktoré vyžaduje zvládnutie rôznych 

druhov športov. 

Kritéria na prijatie žiaka do triedy so športovou prípravou: 

Prijímanie žiakov do 1. a 5. ročníka triedy so športovou prípravou sa uskutoční na základe 

splnenia podmienok stanovených riaditeľom školy: 

 1. Kritéria na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov: 

1. hod plnou loptou – 1 kg 

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

3. člnkový beh 6x9 m – faktor akceleračnej rýchlosti 

4. beh na 30 m 

5. ľah – sed za 1 min 

6. ohybnosť 

Absolvovaním pohybových testov výberová komisia získa informácie o pohybovej 

zdatnosti uchádzačov do športovej triedy. Podľa výsledkov testov sa stanoví poradie 

uchádzačov o prijatie do športovej triedy. 

2. Žiadosť a súhlas rodičov(zákonného zástupcu) so zaradením do triedy so športovou 

prípravou  

3. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára 

4. Potvrdenie o absolvovaní psychodiagnostického vyšetrenia - tzv. testovanie školskej 

spôsobilosti. 
Prijatým žiakom vydá riaditeľ oznámenie o prijatí do športovej triedy. 



Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v triede so športovou prípravou: 

• všetky predmety a počet vyučovacích hodín ako v bežných triedach, navýšenie o 3 

hodiny – predmet športová príprava 

• predmet telesná výchova sa vyučuje v rozsahu 2 hodiny týždenne  

• predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 3 hodiny týždenne (1. - 9. ročník)  

Spolu telesná a športová príprava 5 hodín týždenne (dopoludnia). 

• tréningová činnosť je v rozsahu 4 – 6 hodín týždenne (popoludní)  

• súčasťou prípravy sú sústredenia, turnaje a športové podujatia. 

Vyradenie žiaka zo športovej triedy: 

Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do normálnej triedy 

v polroku alebo na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov: 

a) pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy 

b) pre neuspokojivé správanie 

c) zo zdravotných dôvodov na návrh lekára 

d) na žiadosť zákonného zástupcu žiaka. 

Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote má v súčinnosti so športovými 

klubmi vytvorené výborné personálne, priestorové a materiálne podmienky a kvalifikovaných 

učiteľov telesnej výchovy a športovej prípravy. Celý proces bude prebiehať v úzkej 

spolupráci (podpísané dohody) so športovými klubmi, ktoré poskytnú športovú halu a zimný 

štadión, ihriská s umelým trávnikom a kvalifikovaných trénerov a materiálne zabezpečenie 

pre činnosť športovej triedy.  

Talentové skúšky sa uskutočnia 26. mája 2015 

 pre budúcich prvákov o 08:00 hod. 

 pre budúcich piatakov o 13:30 hod. 

v telocvični Základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote. 

 

Tešíme sa na spoluprácu a mladé talenty, u ktorých chceme podporiť a rozvíjať športové 

nadanie (u chlapcov aj dievčat). Chceme vychovať žiakov s aktívnym prístupom k športu, 

telesnému zdraviu, tímovému duchu a rozvoju kolektívneho povedomia. 

 

    RNDr. Peter Nôta 

 riaditeľ školy  

Bližšie informácie: 

Telefón: 047/5621113 - ústredňa, 047/5634954, 0905 716 492 - riaditeľ školy, fax: 047/563495, 

e-mail: riaditel@zspdobsinskeho.eu.sk, web. sídlo: www.zspdobsinskeho.eu.sk 


