
 

Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, 03101 Liptovský Mikuláš 

 

Kritériá na prijatie žiaka do športovej triedy - plávanie 

 

Zriaďovanie športovej triedy je v súlade s § 103 až 106 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

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

Do športovej triedy sa prijímajú športovo talentovaní žiaci na základe výsledkov 

overenia talentu vo štvrtom ročníku.  

Kritériá na prijatie žiaka do športovej triedy v 5. ročníku: 

Podmienky pre prijatie: 

1. Talentové skúšky /telocvičňa ZŠ, plaváreň/  

Motorické testy všeobecnej pohybovej výkonnosti: 

• ľah – sed za 1 minútu 

• výdrž  zhybe podhmatom 

• predklon (cm) 

• hod 2kg loptou 

• skok do diaľky z miesta 

• beh na 60 m na čas 

• beh na 200 m na čas 

Motorické testy špeciálnej pohybovej výkonnosti: 

• 25m prsia/znak  

• 25m kraul 

2. Psychologické testy v spolupráci s CPPPaP v Lipt. Mikuláši /realizujú sa v škole/ 

3. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti 

4. Žiadosť a informovaný súhlas zákonného zástupcu o zaradenie žiaka/žiačky do  

    športovej triedy. 

5. Prospech v I. polroku 4. ročníka ZŠ do 2,00 a nesmie byť znížená známka zo  

    správania. 

 



 

Vyradenie žiaka zo športovej triedy: 

- výchovné problémy, opakované porušovanie školského poriadku, 

- nedostatočný prospech, nedostatočná domáca príprava, 

- neospravedlnené hodiny, vymeškávanie, 

- nedostatočná účasť na tréningovom procese v rámci rozvrhu hodín, 

- zo zdravotných dôvodov na návrh lekára. 

Postup riešenia: 

➢ pohovor žiaka s triednym učiteľom, 

➢ pohovor žiaka, zákonného zástupcu s triednym učiteľom, 

➢ pohovor na pôde riaditeľa školy, 

➢ preradenie do klasickej triedy na určitý čas, 

➢ vylúčenie so športovej triedy. 

Vyhodnotením jednotlivých kritérií a podľa výsledkov talentových skúšok výberová 

komisia získa informácie o fyzickej zdatnosti uchádzačov pre daný šport. Podľa 

výsledkov testov sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do športovej triedy. Prijatým 

žiakom vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí. 

Do športovej triedy zameranie plávanie sa prijíma 12 žiakov podľa dosiahnutého 

poradia. 

Organizačné pokyny:  

Dieťa sprevádza zákonný zástupca. Je potrebné si priniesť športové oblečenie, plavky a 

vhodnú obuv do telocvične. 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová 
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