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ŠTATÚT ŠPORTOVEJ TRIEDY 

Účel štatútu: 

      Tento štatút upravuje podmienky a základné pravidlá pre zriadenie, výber, 

zaradenie  a zabezpečenie starostlivosti o žiakov športovej triedy pri Základnej škole 

s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, 03101 Liptovský Mikuláš a osobitosti 

organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

     Športová trieda podľa U s m e r n e n i a  Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

zo dňa 1. februára 2002 č. 151/2002-71 k starostlivosti o športovo-talentovanú mládež 

na základnej alebo na strednej škole je trieda určená pre športovo talentovaných 

žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v 

športovej triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre 

konkrétne športové odvetvia a zvyšovanie ich športovej výkonnosti. V športových 

triedach sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet 

športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa 

osobitných učebných osnov vypracovaných  v súlade so zásadami športového 

tréningu v priestoroch školy alebo v prenajatých priestoroch, prípadne účasťou na 

rôznych prípravných aktivitách. Triedy sa otvárajú s počtami žiakov v zmysle platnej 

školskej legislatívy Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. 2 

Zriadenie športovej triedy 

     Zriadenie triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy sa riadi § 103 – 106 

Z.z. č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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     Možnosť navštevovať športovú triedu má každé dieťa, ktoré má dobrý zdravotný 

stav a pozitívny vzťah k športu. V športovej triede sa bude klásť dôraz na všestranný  

telesný  a duševný rozvoj dieťaťa.  

Čl. 3 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v športových triedach 

a) Do jednej športovej triedy sa zaraďujú žiaci jedného, alebo viacerých športových 

odvetví,  

b) športové triedy sa na vyučovanie predmetu športová príprava podľa príslušného 

učebného plánu spravidla delia na skupiny, ak je v nich viac ako jedno športové 

odvetvie, alebo je trieda koedukovaná, 

c) v triede s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy sa vyučuje podľa 

upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet športová príprava sa vyučuje  

ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu podľa učebných osnov v súlade so 

zásadami športového tréningu v priestoroch školy a na plavárni a zimnom štadióne. 

Žiaci v tejto  triede budú  mať v rozvrhu v rámci vyučovania okrem klasickej telesnej 

výchovy  navyše 3 hodiny do týždňa   športovej prípravy.  Učebný plán v športovej 

triede  vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu, rozšírený o 3 hodiny  športovej  

prípravy, 

d) pre žiaka, ktorý je žiakom športovej triedy  je  súčasťou výchovnovzdelávacieho 

procesu každý tréning,  

e) žiaci reprezentujú školu v rámci športových plaveckých súťaží, v tomto prípade 

musia byť registrovanými členmi klubu. 

Čl. 4 

Zabezpečenie tréningového procesu 

 Predpísaný rozsah týždennej prípravy bude zabezpečený nasledovne:  

- 3 vyučovacie hodiny telesnej výchovy v priestoroch školy,  

- 3 vyučovacie hodiny športovej prípravy,  

- v prípade záujmu rodičov tréningová podľa zamerania športovej triedy. 



Čl. 5 

Prijímanie, zaraďovanie a vyraďovanie žiakov 

a) Trieda s  rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy sa zriaďuje  

spravidla v 5. ročníku na 2. stupni ZŠ, 

b) prijímanie žiakov do športových tried sa uskutočňuje na základe splnenia 

podmienok stanovených riaditeľkou školy ( prihláška podpísaná oboma zákonnými 

zástupcami, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára, splnenie 

kritérií  športovej zručnosti pre daný druh športu, záujem o šport a ochota 

reprezentovať školu, úspešné absolvovanie talentových skúšok), 

c) do športovej triedy sa prijímajú aj žiaci z iných škôl, triedy sa otvárajú s počtami 

žiakov v zmysle platnej školskej legislatívy,  

d) žiakom prestupujúcim počas školského roka z inej školy, na ktorej nie sú športové 

triedy, umožní riaditeľka školy absolvovať talentové skúšky v danom ročníku,  

 

e) pokiaľ žiak navštevoval na inej škole športovú triedu a dosahoval v nej požadované 

výsledky v prospechu, v správaní, ale aj v športovom raste, môže byť zaradený do 

športovej triedy aj bez talentových skúšok v danom ročníku so súhlasom rodičov. Tak 

isto do športovej triedy môže byť zaradený bez talentových skúšok žiak/žiačka, ktorá/ý  

v danom športovom odvetví dosahuje úspechy na športových súťažiach, 

 

f)  riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy po prerokovaní v pedagogickej 

rade za:  

• 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. 

Pri vyraďovaní žiaka zo športovej triedy postupuje riaditeľ školy v zmysle §12 ods. 5 

Vyhlášky MŠ SR o ZŠ č. 320/2008. 

 



V prípade, že sa žiak dopustí priestupkov v škole alebo pri športovej činnosti, 

dodržiava sa nasledovný postup pri ich riešení: 

• pohovor žiaka s triednym učiteľom, 

• pohovor žiaka, zákonného zástupcu s triednym učiteľom (písomný záznam), 

• pohovor na pôde riaditeľa školy, 

• zastavenie športovej činnosti na určitý čas, 

• podmienečné preradenie žiaka do klasickej triedy na určitý čas, 

• znížená známka zo správania, vyradenie zo športovej triedy. 

 

Zásady vylúčenia žiaka zo športovej triedy 

 

Žiak môže byť vylúčený z nasledovných dôvodov:  

Prospechových  

• na polročnom vysvedčení má známku nedostatočný (podmienečne vyradený)  

• na koncoročnom vysvedčení žiak nesplnil podmienky postupu do ďalšieho 

ročníka, t.j. neprospel na opravných skúškach (vyradený)  

Výchovných  

• na vysvedčení má zníženú známku zo správania na 2., 3. alebo 4. stupeň 

(vyradený)  

Športových  

• zhoršenie zdravotného stavu (žiadosť rodiča doložená lekárskym potvrdením)  

• neplnenie ukazovateľov všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti  

• neúčasť na tréningovom procese bez ospravedlnenia (nezáujem zo strany 

žiaka a rodiča)  

• opakované nerešpektovanie pokynov trénerov ani po disciplinárnych 

opatreniach.  

g) Do športovej triedy zaraďuje športovo talentovaných žiakov riaditeľ školy do 30. júna 

príslušného školského roka.  

Čl. 6 



Personálne zabezpečenie 

Športovú prípravu žiakov v  športovej triede zabezpečujú 

  

a.)  Pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou školy s kvalifikáciou tréner 

príslušného    

 športového odvetvia. 

b.)  Pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou školy s kvalifikáciou učiteľ 

telesnej výchovy.  

  

c.) V športovej triede  je ustanovený  vedúci tréner    

• riadi športovú prípravu , vedie jedno z družstiev, vytvára optimálne 

podmienky pre   športovú prípravu,  

• zodpovedá za predloženie plánov športovej prípravy a vyhodnotenie 

ukončeného   školského roku,  

• usmerňuje a kontroluje športovú prípravu v športovej triede,  

• zabezpečuje účasť trénerov na školeniach, kurzoch a seminároch, 

• zabezpečuje účasť žiakov na súťažiach, sústredeniach. 

 

d.) hodiny telesnej výchovy zabezpečujú kvalifikovaní učitelia telesnej výchovy, 

ktorí sú pedagogickými zamestnancami školy. 

 

e.) Povinnosti trénerov 

• vypracovať plán prípravy na školský rok /sezónu/,  

• povinnosť viesť tréningový denník /zapisovanie do E- triednej 

knihy/, 

• viesť agendu o jednotlivých žiakoch – osobné listy a evidenčné 

listy , počet športových súťaží alebo pretekov a ich výsledky, 

reprezentačné štarty, kvantitatívne ukazovatele tréningového 

plánu, ...,  

• spracovať a vyhodnotiť športovú činnosť do 15.06. príslušného 

školského roka,  

• zabezpečovať pedagogický dozor nad žiakmi pri športových 

podujatiach,  



• spolupracovať a komunikovať s vedením školy, s triednym 

učiteľom a rodičmi pri výchovných, vzdelávacích, zdravotných a 

športových problémoch,  

• zúčastňovať sa na  triednych schôdzí rodičovského združenia, 

• evidovať úrazy a zaznamenávať ich do knihy úrazov.  

 

Čl. 7 

Materiálne a priestorové zabezpečenie 

 

a) Základná škola poskytuje telocvičňu a športový areál v objekte školy.  Iné 

priestory –  poskytuje mesto Liptovský Mikuláš podľa dohodnutých podmienok. 

 

Čl. 8 

Lekárske zabezpečenie 

 

a) Jedenkrát ročne sa každý žiak povinne zúčastní na lekárskom vyšetrení  

u všeobecného a športového lekára. Toto potvrdenie predkladá prvý krát pri 

prihláške  do športovej trieda a potom opakovane každý rok pred začiatkom  

školského roka, 

b) každú zmenu zdravotného stavu musí zákonný zástupca žiaka nahlásiť 

trénerom a vedeniu školy.   

Čl. 9 

Finančné zabezpečenie 

 

1. Ministerstvo školstva SR 

• Podporuje činnosť škôl pre športové triedy zo štátneho rozpočtu. Výška 

príspevku sa stanovuje podľa normatívov na základe Eduzberu. 

2. Škola 

• V spolupráci s klubom personálnym zabezpečením, 

• poskytnutím vnútorným a vonkajších priestorov školy na športovú prípravu a 

tréningy, 

• poskytnutím priestorov školy na regeneráciu podľa možnosti školy, 

• materiálnym vybavením ŠT v rámci telesnej a športovej výchovy, 



• poskytne žiakom psychologické poradenstvo, 

• zabezpečí vypracovanie učebných osnov pre  športovú triedu v súčinnosti 

s trénermi a zapracovanie do školského vzdelávacieho procesu, 

• zabezpečuje prepravu žiakov na tréningový proces a späť do základnej školy 

pod dozorom trénerov.          

3. Rodičia 

• Na základe registrácie dieťaťa v športovom klube a súhlasom krytia 

mesačných a ročných poplatkov daného športového klubu. 

4. Klub 

• Spolupracuje so Základnou školou s materskou školou, Demänovská ulica 

408/4A, Liptovský Mikuláš pri   prihlasovaní a účasti žiakov na súťažiach, 

• zabezpečením kvalifikovaných trénerov s požadovanou kvalifikáciou, 

• zabezpečením a poskytnutím tréningových priestorov a zariadení mimo školy, 

• v spolupráci so školou zabezpečí materiálno-technické pomôcky pre tréningový 

proces.  

5. Mesto Litovský Mikuláš 

• Prostredníctvom VPS Liptovský Mikuláš poskytne škole  prenájom 2 plaveckých 

dráh plavárne a zimný štadión na tréningový proces žiakov podľa rozvrhu hodín 

v danom školskom roku. 

 

Čl. 10 

Povinnosti rodičov 

• Zabezpečovať pravidelnosť dochádzky športovca na tréningový proces, v 

prípade nominácie na súťaž,  

• ospravedlniť triednemu učiteľovi a trénerovi svoje dieťa v prípade choroby, 

rodinných dôvodov  podľa platného školského poriadku – písomne, telefonicky, 

e-mailom, Edupage, 

• povinne sa zúčastňovať všetkých stretnutí rodičov zvolávaných školou aj 

klubom, 

• zabezpečiť každý rok lekársku prehliadku a potvrdenie o zdravotnom stave pre 

svoje dieťa zo svojich prostriedkov. 

 

Čl. 11 



Povinnosti žiaka 

 

• Zúčastňovať sa tréningovej činnosti, na ktoré je nominovaný a ostatných 

činností, priamo súvisiacich s tréningami, súťažami, 

• dodržiavať školský poriadok, 

• dosahovať požadované vyučovacie aj športové výsledky, 

• vzorne reprezentovať školu prípadne  klub, 

• v príprave na tréning a súťaže rešpektovať pokyny trénera, učiteľa TSV, resp. 

vedúceho družstva,  

• včas ospravedlniť svoju neúčasť na tréningu písomnou formou potvrdenou 

rodičom, resp. lekárom, 

• dbať na správnu životosprávu. 

 

Hodnotenie žiakov  športovej triedy 

a.) Žiaci v športovej triede sú hodnotení v súlade s metodickým pokynom na 

hodnotenie žiakov a kritériami v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov. 

 

Čl. 12 

Záverečné ustanovenia 

 

a.) Štatút nadobúda platnosť dňom podpísania zainteresovaných strán, v prípade 

potreby je možné po vzájomnej dohode doplniť, prípadne zmeniť jednotlivé 

ustanovenia, bez toho, aby bolo nutné vytvoriť nový štatút. Zmeny a doplnky 

musia mať písomnú formu a musia byť odsúhlasené a podpísané všetkými 

zainteresovanými stranami formou prílohy. 

b.) V prípade, že jedna zo zúčastnených strán nedodržiava vzájomne dohodnuté 

podmienky a neplní si tak svoje povinnosti voči športovej triede ,je možné 

odstúpiť jednostranne od dohody, ale jej definitívna platnosť nastane k 30. júnu 

príslušného roka. Do tohto termínu sú zainteresované strany povinné 

zabezpečiť chod športovej triedy  na požadovanej úrovni tak, aby nebol 

narušený vyučovací proces. 

     Štatút vydáva riaditeľka školy,  bol prerokovaný  na pedagogickej rade  dňa 

5.9.2022, nadobúda platnosť podpísaním zmluvných strán. 



Dátum schválenia: 

 

                                                                       

.............................................                                         ....................................................................... 

za Základnú školu:                                             za Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.: 

v zastúpení:                                                        v zastúpení: 

Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová                        Mgr. Silvia Čerstvík - predseda OZ 

riaditeľka                                                            Ing. Jozef Kasanický – podpredseda OZ      

 

 

                                                                                    ....................................................................... 

                                                                            za Plavecký klub NANTI, o.z.: 

                                                                            v zastúpení: 

                                                                            Mgr. Lenka Kapitánová 

                                                                             

 


