
V školskom roku 2016/2017 otvárame od 5. ročníka športovú triedu, v ktorej Vám ponúkame: 

 

 

 

ATLETIKU 

VOLEJBAL (dievčatá)  

    FUTBAL 

                                    HOKEJ 

 

 

 

 

Ponúkame vynikajúci prístup skúsených trénerov, nadštandardné podmienky na výchovu a 

vzdelávanie a individuálny prístup. 

 

Školský rok 2016/2017 

Prijímacie konanie  do športovej triedy pre budúci školský rok 2016/2017 nadväzuje na 

doterajšie skúsenosti.  Žiaci, ktorí sa budú uchádzať o prijatie do športovej triedy, musia 

spĺňať 2 základné podmienky:  

1. - musia mať vyhovujúci zdravotný stav, ktorý bude potvrdený lekárom  

2.   -  musia spĺňať aj vzdelávacie kritérium a mať dobré študijné výsledky . 

     Posledným termínom podania prihlášky do športovej triedy na našej škole je 31. máj 2016.  

Informácie: 

tel. 043/586 2540,  e-mail: michaligova@zsmkdk.sk alebo na webovej stránke školy 

www.zsmkdk.sk, 

  Športové triedy sú určené na systematickú športovú prípravu športovo-talentovaných 

žiakov. Činnosť v nich je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov na 

konkrétne športové odvetvie a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.  

Pri propagácii športovej triedy vychádzame zo skúseností, ktoré priniesla spolupráca 

školy, trénerov a rodičov. Snažíme sa presvedčiť ich, aby sa práve oni podelili so svojimi 

skúsenosťami a prípadne odporučili túto formu vzdelávania aj iným rodičom. Podľa našich 

skúseností je táto forma veľmi dobrou alternatívou pre žiakov, ktorí majú zdravotné problémy 

(ktoré nie sú výrazné), napr. s tým, že im lekári odporúčajú zvýšiť pohyb a športovú aktivitu. 
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Po dobrých skúsenostiach sa v oblasti propagácie tohto modelu vzdelávania 

zameriavame nielen na žiakov nášho mesta, ale aj na tých, ktorí k nám dochádzajú z okolitých 

obcí. Navštevujeme rodičovské združenia, vysvetľujeme, objasňujeme, prezentujeme klady 

takejto formy vzdelávania, komunikujeme s riaditeľmi škôl, s pedagógmi, s trénermi, 

s rodičmi. Ponúkame im možnosť spolupráce, prijímame ich podnety a snažíme sa ich riešiť. 

Napriek športovému zameraniu triedy sú jej žiaci deťmi so všetkými záujmami, aké 

majú všetky ostatné deti v bežných školách. Vo voľnom čase navštevujú záujmové krúžky, 

učia sa hrať na hudobných nástrojoch, čítajú, kreslia, venujú sa zberateľstvu... 

Pre nás nie je dôležité, aby žiaci mali len veľký obsah vedomostí, ale to, aby vedeli 

informácie vyhľadať, vytriediť, spracovať,  progresívne a tvorivo použiť v praxi. Chceme 

z nich vychovať sebavedomých mladých ľudí, ktorí budú hrdí na svoju rodinu, na svoje 

mesto, na svoju krajinu a svoje úsilie budú smerovať tak, aby na nich mohli byť hrdí  ich 

rodičia, učitelia, spoluobčania i krajania. 

 

INFORMÁCIE O ŠPORTOVEJ TRIEDE 

 Prečo športová trieda? 

Hlavným pilierom nášho školského vzdelávacieho programu je komplexnosť, to 

znamená, zdravý, flexibilný, primerane jazykovo aj vedomostne pripravený mladý človek. 

Veríme, že spojenie všeobecného základného vzdelania s kvalitnou jazykovou a 

športovou prípravou je predpokladom na ďalší plnohodnotný život a zvyšovanie odolnosti 

voči zložitým situáciám v živote. Okrem toho chceme vytvoriť priestor aj pre rozvoj 

športového nadania a talentu vybraným žiakom. 

 

 

 Zriadenie športovej triedy: 

Zriadenie športovej triedy sa riadi § 103 – 106 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

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

Športová príprava je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Prečo futbal, hokej, volejbal, atletika: 

 nadväznosť na športové kluby mesta  

 tradícia a dosiahnuté úspechy týchto športov na našej škole a v  meste  

 škola má vytvorené základné personálne, priestorové a materiálne podmienky a              

kvalifikovaných učiteľov telesnej výchovy. 

 



Zabezpečenie: 

 priestorové – 2 telocvične, multifunkčné ihrisko, hokejový a futbalový štadión mesta 

Dolný Kubín 

 materiálno-technické – ZŠ, zriaďovateľ, sponzori 

 personálne – kvalifikovaní učitelia TSV, tréneri 

Dotácia hodín pre športovú triedu: 

Týždenne:  2 hodiny Telesná a športová výchova 

4 hodiny  Športová príprava  

 Kritériá prijatia: 

 a)        prijímanie žiakov 4.ročníka do športovej triedy sa uskutoční na základe splnenia 

              podmienok stanovených riaditeľom školy  

b)         potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti  

c)         záujem o kolektívne športy 

d)         súhlas rodičov so zaradením žiaka do športovej triedy 

Prijatým žiakom vydá riaditeľka  rozhodnutie o prijatí. 

Vyradenie žiaka zo športovej triedy: 

Riaditeľka  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 

d) na žiadosť zákonného zástupcu 

Sme presvedčení, že pozitívne informácie o našej škole, Vás, vážení rodičia, budú 

motivovať k rozhodnutiu, aby ste svoje dieťa, ktoré má predpoklady zvládnuť nároky 

vstupných testov a vzdelávania sa v športovej triede, prihlásili do nami pripravovaného 

výberu športových talentov. 


