
Kritériá na prijatie žiaka do športovej triedy 

Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice 

v spolupráci 

s Futbalovým klubom Slovan Levice 

a volejbalovým klubom PALAS Levice 

uskutočňujú pre príslušný školský rok výber žiakov do športovej triedy so zameraním na  

futbal a volejbal. 

Športové triedy so zameraním na futbal a volejbal 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 so zameraním na futbal a volejbal má za cieľ cieľavedomé telesné, funkčné 

a pohybové zdokonaľovanie talentovaných detí a mládeže v špecifických činnostiach ktoré 

vyžaduje zvládnutie hry. 

 

Kritéria na prijatie žiaka do  športovej triedy: 

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

podmienok stanovených riaditeľkou školy: 

Kritéria na overenie talentu žiakov: (uskutoční FK Slovan Levice, alebo VK PALAS 

Levice) 

     FUTBAL:  

Testy špeciálnej motorickej výkonnosti 

- beh na 10 m 

- beh na 30 m 

- člnkový beh 

  Prípravné hry  

- prípravná hra - 1 vs 1 

- prípravná hra - 4+b vs 4+b 

VOLEJBAL:  

 - skok do diaľky z miesta ( min.: 1,20 m. ) 

 - hod ťažkou loptou obojruč ( min.: 4,50 m. ) 

 - výskok - dosah  ( individuálne kritéria s ohľadom na výšku žiačky) 

 - reakčná rýchlosť ( test ) 

 

b) potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti 

c) záujem o futbal, volejbal 

d) súhlas rodičov so zaradením žiaka do športovej triedy 

e) psychodiagnostické vyšetrenie 

 

Vyhodnotením jednotlivých kritérií a absolvovaním pohybových testov výberová komisia 

získa informácie o pohybovej zdatnosti uchádzačov pre daný šport. Podľa výsledkov 

testov sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do športovej triedy. 



Overenie športového nadania: marec – august 

Rodičia vybraných žiakov budú informovaní v  mesiaci august. 

Prijatým žiakom vydá  riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí. 

 

Podmienky prijatia: 

- žiadosť zákonného zástupcu a súhlas zákonných zástupcov so zaradením žiaka do 

športovej triedy so zameraním na futbal a volejbal 

- úspešné absolvovanie motorických testov na všeobecnú motorickú výkonnosť a testov 

so zameraním na špeciálnu pohybovú výkonnosť – prípravné hry 

- prospech žiaka 

- psychodiagnostické vyšetrenie 

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti 

 

Vyradenie žiaka zo športovej triedy: 

Riaditeľka  školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do klasickej triedy 

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

a) pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy 

b) pre slabú športovú výkonnosť 

c) pre neuspokojivé správanie 

d) zo zdravotných dôvodov na návrh lekára 

e) na žiadosť zákonného zástupcu žiaka 

Personálne zabezpečenie: 

 

Športovú prípravu žiakov v športových triedach zabezpečuje profesionálny tréner mládeže 

FK  SLOVAN  LEVICE poverený riaditeľkou  školy, ktorý má kvalifikáciu trénera min. II. 

triedy vo futbale a vyučujúci telesnej a športovej výchovy. 

 

 

 

 

 

 

 

       PaedDr. Marta Botková 

             riaditeľka školy 

 


