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Základná škola s materskou školou 

Kornela Mahra 11  

917 08  Trnava        Trnava 29.01.2021 

 

 

Všeobecná charakteristika  

Športová trieda – trieda pre žiakov s nadaním 

 

 

Zriadenie športovej triedy, prijímanie žiakov a organizácia výchovy a vzdelávania v športovej 

triede sa riadi § 103 až § 106 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 12 Vyhlášky 

320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov. 

 

Športová trieda  

je trieda určená pre športovo nadaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava 

súčasťou výchovno-vyučovacieho procesu. V týchto triedach sa vyučuje podľa učebného plánu 

základnej školy, ktorý je rozšírený o vyučovací predmet športová príprava.  

Cieľom pri plnení výchovných a vzdelávacích úloh školy v športových triedach je vytvárať 

optimálne podmienky pre progresívnu športovú prípravu pohybovo nadanej mládeže so 

zreteľom na získanie správnych pohybových návykov a pohybových činností pri dodržiavaní 

všetkých zásad športovej prípravy mládeže.  

 

Vyučovací predmet Športová príprava 

Učebné osnovy športovej prípravy v jednotlivých ročníkoch sú vypracované v spolupráci so 

športovými zväzmi v súlade so zásadami športového tréningu v podmienkach školy. Činnosť v 

športovej triede je cielene zameraná na systematický optimálny rozvoj pohybových 

predpokladov (nadania) žiakov pre konkrétne športové odvetvia a zvyšovanie ich športovej 

výkonnosti.  

Hlavnou úlohou zaradenia predmetu športová príprava je cieľavedomé a systematické 

rozvíjanie predpokladov pre rast športovej výkonnosti nadaných žiakov, ich telesné, funkčné a 

pohybové zdokonaľovanie v špecifických činnostiach, ktoré vyžaduje zvládnutie hry. 

Cieľom športovej prípravy je dosiahnutie optimálneho rozvoja motorických schopností, 

pohybových zručností a psychických vlastností žiakov ako dôležitého predpokladu pre 

športový tréning a zvyšovanie ich športovej výkonnosti. 

Predmet športová príprava je v rámci Školského vzdelávacieho programu pre nižšie stredné 

vzdelávanie so športovým zameraním zaradený naviac k dvom vyučovacím hodinám telesnej 

a športovej výchovy, vyučuje sa v rozsahu 4 hodiny týždenne (okrem 8.ročníka - rozsah 3 

hodiny týždenne) v rámci rozvrhu hodín triedy. So žiakmi pracujú kvalifikovaní tréneri 

a kvalifikovaní pedagógovia telesnej a športovej výchovy.  

 

Do športovej triedy sa prijímajú: 

- športovo nadaní žiaci na základe diagnostiky zameranej na overenie špeciálnych schopností 

a nadania (overuje športový klub), 

- zdravotne spôsobilí žiaci (potvrdzuje lekár pre deti a dorast alebo športový lekár). 

 

Odporúča sa 

pred prijatím do triedy pre  žiakov s nadaním na kolektívny šport absolvovať psychologickú 

diagnostiku v CPPPaP (zaradenom v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR) zameranú 
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na zistenie všeobecného intelektu a osobnostnej charakteristiky uchádzačov, aby sa 

predchádzalo prestupom žiakov z dôvodu nezvládania výchovno-vzdelávacieho a tréningového 

procesu súčasne pre zvýšenú časovú a fyzickú záťaž žiaka. 

 

Kompletný učebný plán školského stupňa pre nižšie stredné vzdelávanie so športovým zameraním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. - 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk 

jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk 

podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej v rozsahu 2 vyučovacie hodiny týždenne. 

Tento povinne voliteľný predmet vo vzdelávacom programe pre žiakov so športovým nadaním 

ponúkame v alternácii s vyučovacím predmetom športová príprava. 

 

 

 

 

        Mgr. Lea Vretenárová 

                         riaditeľka školy 

 


