
KRITÉRIA NA PRIJATIE DO TRIED  SO  ŠPORTOVOU   PRÍPRAVOU 

SO   ZAMERANÍM   NA   ATLETIKU 
 

Triedy so športovou prípravou so zameraním na atletiku boli vytvorené predovšetkým na 

základe dlhodobých úspechov v atletických súťaţiach. Úspechy ţiakov týchto tried sa 

odzrkadlili aj na popredných umiestneniach školy v rámci Slovenska v hodnotení výsledkov 

tried so športovou prípravou so zameraním na atletiku. V roku 1999 škola vďaka výsledkom 

získala titul „ Škola roka „. 

Na rozvíjanie talentu a nadania majú pohybovo nadaní ţiaci vytvorené veľmi dobré 

podmienky. Ţiaci, ktorí chcú rozvíjať svoje špecifické nadanie a záujem o atletiku, sú 

začlenení ako ţiaci s pohybovým nadaním, v učebnom pláne majú rozšírené vyučovacie 

hodiny športovej prípravy a musia spĺňať tieto kritériá: 

 

 

Požiadavky na prijatie : 

- záujem o šport 

- žiadosť zákonného zástupcu 

- potvrdenie o zdravotnom stave 

- úspešné absolvovanie výkonnostných testov  (beh na10x5m, skok do diaľky z miesta, 

hod 2kg. Loptou)  

- dobrý prospech 

- absolvovanie psychologických testov 

- odporúčanie psychológa 

 

Škola na základe dlhoročnej tradície má vytvorené veľmi dobré podmienky na vyučovanie 

telesnej výchovy a športovej prípravy. Okrem troch telocviční majú ţiaci k dispozícii 

posilňovňu, a zrekonštruovaný atletický areál s tartanovou dráhou. Zvýšená dotácia 

vyučovacích hodín v UP umoţňuje aj relaxačné hodiny v bazéne. Materiálno-technické 

vybavenie telocviční a posilňovne je na dobrej úrovni. Finančné prostriedky na inováciu 

týchto priestorov a na obnovu učebných pomôcok boli získané aj úspešným zapájaním sa do 

projektu Otvorená škola. Ţiaci s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy absolvujú dvakrát 

ročne športové sústredenie, zamerané na prípravu na súťaţe, ale aj na rozvoj kondície a 

telesnej zdatnosti. 

Odbornosť vyučovania športovej prípravy a tréningový proces je personálne zabezpečený 

vyučujúci telesnej výchovy sú aj kvalifikovanými trénermi. Podieľajú sa na príprave a 

organizovaní rôznych športových súťaţí na úrovni okresu. Ţiaci tried so športovou prípravou 

sú aj členmi Školského športového klubu Junior, členstvo v ňom umoţňuje ţiakom týchto 

tried pokračovať v športovej a tréningovej aktivite aj po absolvovaní základnej školskej 

dochádzky. 


