
Organizácia prijímania žiakov do športových tried zameraných na plávanie 

Dlhodobou tradíciou našej školy sú športové triedy so zameraním na plávanie. Škola vychovala 

množstvo plaveckých talentov. Každoročne otvárame spravidla jednu športovú triedu so zameraním 

na plávanie od 5.ročníka. 

Cieľom zriadenia športových tried v našej škole je podporiť a rozvíjať športové nadanie žiakov. 

Chceme vychovať žiakov s aktívnym prístupom k športu, telesnému zdraviu, zdravému životnému 

štýlu( boj proti obezite). Zároveň podporovať zvyšovanie športovej výkonnosti, ktorá povedie 

k všestranne rozvinutej osobnosti jedinca. 

Zriadenie športových tried sa riadi v súlade s paragrafom 103 – 106 školského zákona 245/2008 Z.z 

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   V športovej triede  sa vyučuje 

podľa ŠkVP určeného pre športové triedy so zameraním na plávanie. Predmet športová príprava sa 

vyučuje v športových triedach od 5.ročníka v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne v rámci rozvrhu 

hodín triedy.  Do športovej triedy sa prijímajú žiaci po overení špeciálnych zručností, schopností 

a nadania, ktoré sa každoročne koná pre žiakov 4.ročníka v mesiaci máj formou testovania 

zúčastnených záujemcov. Prijímaciemu testovaniu predchádza informovanie verejnosti 

prostredníctvom internetovej stránky školy a propagačných materiálov. Presný dátum a čas 

testovania bude zverejnený na webovej stránke školy začiatkom apríla. 

Podmienky pre prijatie do športovej triedy 

1. žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie žiaka do športovej triedy  

2. potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti 

3. úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov a testov plaveckej výkonnosti,   

4. povinné psychodiagnostické vyšetrenie 

Podľa výsledkov testovania a splnenia kritérií výberová komisia stanoví poradie uchádzačov o prijatie 

do športovej triedy, o ktorom budeme záujemcov informovať prostredníctvom webovej stránky 

školy, osobne alebo telefonicky. Prijatým žiakom vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí. 

Vyradenie žiaka zo športovej triedy 

Riaditeľka školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do triedy so všeobecným 

zameraním k polroku alebo na konci školského roka po predchádzajúcom upozornení rodičov: 

1. pre neplnenie požiadaviek športovej triedy 

2. zo zdravotných dôvodov na návrh lekára 

3. na žiadosť zákonného zástupcu žiaka 

Zabezpečenie   

Škola má vytvorené personálne, priestorové a materiálne podmienky. Nadväzuje na tradície 

a dosiahnuté úspechy plaveckých športov v našej škole a v meste Topoľčany. Spolupracuje so 

športovým klubom mesta a zriaďovateľom. 

priestorové – vlastná telocvičňa, viacúčelové vonkajšie ihrisko, krytá plaváreň, v letných mesiacoch                           

                         letné kúpalisko 

materiálno – technické – ZŠ, zriaďovateľ, Rada rodičov, MŠVVaŠ SR – zvýšený normatív na žiaka 

personálne – učitelia TSV a kvalifikovaní tréneri plávania    


