INFORMÁCIE O ŠPORTOVEJ TRIEDE

Naša základná škola popri všeobecných triedach otvára každoročne aj športovú triedu
zameranú na futbal, volejbal a atletiku. Určite každý z nás vie, že úspechy v športovej oblasti majú
nepochybne priaznivý vplyv na formovanie našej hrdosti, sebavedomia a v neposlednom rade vedú
k samotnej našej spokojnosti.
Prečo športová trieda?
Hlavným pilierom nášho školského vzdelávacieho programu je komplexnosť, to znamená, zdravý,
flexibilný, primerane jazykovo aj vedomostne pripravený mladý človek. Veríme, že spojenie
všeobecného základného vzdelania s kvalitnou jazykovou a športovou prípravou je predpokladom na
ďalší plnohodnotný život a zvyšovanie odolnosti voči zložitým situáciám v živote. Výchova
a vzdelávanie v športových triedach vytvárajú vhodné podmienky pre rozvoj športového talentu
a nadania vybraným žiakom .V Brusne vytvára zriaďovateľ – obec a ZŠ s MŠ nadštandardné technické
, materiálne a personálne podmienky pre štúdium v športových triedach .
Zaradenie športovej triedy:
Zriadenia športovej triedy sa riadi § 103 – 106 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Do športovej triedy sa prijímajú žiaci 5. až 9. ročníka po overení športového talentu – talentových
skúškach , ktorými zisťujeme úroveň pohybových schopností a špeciálnych zručností v atletike ,
volejbale a futbale. Overenie športového talentu organizujú vyučujúci športových tried a tréneri
zvyčajne v mesiacoch máj – jún , informácie sú zverejnené na internetovej stránke školy .
Zabezpečenie športovej prípravy :
-

priestorové – telocvičňa a športový areál ZŠ s MŠ Brusno, futbalový štadión obce Brusno
materiálno-technické – ZŠ, zriaďovateľ, ŠK CVČ Brusno
personálne – kvalifikovaný tréneri pre jednotlivé športové odvetvia

KRITÉRIA PRIJATIA:
1. prijímanie žiakov do športovej triedy sa uskutoční na základe splnenia podmienok
stanovených riaditeľom školy
2. potvrdenia lekára o zdravotnej spôsobilosti
3. záujem o športy futbal, volejbal a atletika
4. súhlas rodičov so zaradením žiaka do športovej triedy
5. doklad o psychologickom vyšetrení

Športové kritéria prijatia:
Všeobecné / pre všetky športy rovnaké / :
 beh na 30m
 skok z miesta
Špeciálne - Futbal:
 slalom s loptou
 žonglovanie s loptou
 hra
Špeciálne - Volejbal:





ľah-sed 1min.
hod plnou loptou 1kg jednoručne
člnkový beh 4x10m
12 min.

Špeciálne - Atletika:




ľah-sed 1min.
člnkový beh 4x10m.
12min.

Vyhodnotením jednotlivých kritérií a absolvovaním pohybových testov výberová komisia získa
informácie o pohybovej zdatnosti uchádzačov pre daný šport. Podľa výsledkov sa stanoví poradie
uchádzačov do športovej triedy. Prijatým žiakom vydá riaditeľ rozhodnutie o prijatí.

VYRADENIE ŽIAKA ZO ŠPORTOVEJ TRIEDY:
Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do normálnej triedy v polroku alebo
na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov:
1. pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy (aktívna účasť na hodinách, účasť na
poobedňajších tréningoch v kluboch)
2. pre neuspokojivé správanie
3. pre zhoršený prospech v ostatných predmetoch
4. na žiadosť zákonného zástupcu zo zdravotných dôvodov
Sme presvedčení, že pozitívne informácie o našej škole, záujem vašich detí o športovú činnosť
Vás, vážení rodičia, budú motivovať k rozhodnutiu, aby ste svoje dieťa prihlásili k štúdiu v športových
triedach pri ZŠ s MŠ Brusno .

