
Základná škola, Ul. Dr. Janského č.2, Žiar nad Hronom  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Štatút triedy pre žiakov so špecifickým športovým nadaním  

Úvodné ustanovenie 

Do tried pre ţiakov so špecifickým športovým nadaním  /ŠT/ sú zaraďovaní ţiaci na 

základe výsledkov z prijímacích talentových skúšok, ktoré pozostávajú z testov 

pohybových schopností a pohybových zručností. Ţiaci  ŠT   musia    ďalej    splniť    

poţiadavky    psychologického   a telovýchovného diagnostikovania. 

V  školskom roku  sa otvára jedna trieda s počtom ţiakov v zmysle platnej školskej legislatívy. 

Triedu tvoria ţiaci, ktorí sa špecializujú na futbal,  pričom absolvujú dopoludňajšie hodiny 

športovej prípravy s učiteľom telesnej výchovy- zabezpečí škola. 

Tréningové jednotky popoludní absolvujú  futbalisti  s príslušným     futbalovým  trénerom  - 

zabezpečí  Futbalový klub   v Ţiari  nad    Hronom /ďalej len Futbalový klub/.   

 

A. Personálne zabezpečenie 

1. Kaţdá športová trieda musí mať úväzkového trénera. 

2. Hodiny telesnej výchovy a športovú prípravu zabezpečujú učitelia TV s príslušnou 

kvalifikáciou trénera.  

B. Materiálne zabezpečenie 

1. ZŠ s vlastnými priestormi - trávnaté ihrisko v areáli školy, MINI - IHRISKO s umelým 

trávnatým povrchom, 2 telocvične. 

Iné priestory – zimný štadión, mestská plaváreň, ihrisko s umelým trávnikom /Futbalový 

klub/. 

2. Majstrovské  zápasy za  Futbalový klub  musia byť  odohrané  na  kvalitných  plochách  

s primeraným sociálnym vybavením.  

/Ladomerská Vieska - III. liga, Ţiar nad Hronom - I. liga/ 

 

 

 



C. Lekárske zabezpečenie 

1. Z povinnosti telovýchovného klubu ku svojmu zväzu vyplýva, ţe kaţdý jeho člen sa 

povinne zúčastní lekárskeho vyšetrenia u telovýchovného lekára.  

D. Zabezpečenie tréningového procesu  

1. Predpísaný objem týţdennej prípravy na ZŠ bude zabezpečený nasledovne: 

    - minimálne 2 vyučovacie hodiny TV, 

  - 4 - 6  vyučovacích hodín ŠP, 

  - 4 - 6  hodín tréningovej činnosti vo Futbalovom klube, 

   - 1 hodina regenerácie, 

   - 30 - 50 zápasov v ročnom cykle. 

E. Zabezpečenie 

1.  Druţstvo 5. ročníka ŠT štartuje v Lige prípraviek.  

      Druţstvá 6. a 8. ročníka ŠT štartujú v III. lige. 

      Druţstvá 7. a 9. ročníka ŠT štartujú v najvyššej ţiackej súťaţi - I. liga. 

F. Zabezpečenie systematického výberu  

1. Futbalový klub v Ţiari nad Hronom musí organizačne zabezpečiť etapovitý výber ţiakov  

/min.  2- krát  ročne/ do prípraviek / nie nábor / a to uţ od 1. ročníka ZŠ /v septembri/. 

2. Vedúci tréner ŠT je zodpovedný za organizáciu a fungovanie prípraviek povinne uţ od 

1. ročníka ZŠ s minimálnym počtom 4 hod. prípravy týţdenne. 

G. Štúdium  

1. Štatút umoţňuje nadaným ţiakom prestupujúcim počas školského roka z inej školy, na ktorej 

nie sú športové triedy, absolvovať talentové skúšky v danom ročníku. 

2. Pokiaľ ţiak navštevoval na inej škole športovú triedu a dosahoval v nej poţadované 

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

triedy aj bez talentových skúšok v danom ročníku. 

3.  Ak ţiak  počas dochádzky do ŠT  stratí predpoklady pre :    

a) ďalší športový rast /posúdi tréner spolu s triednym učiteľom alebo lekár/, 

b) úspešné štúdium a neprospieva /posúdi  učiteľ predmetu  s triednym učiteľom a 

rozhodne pedagogická rada školy/, 

c) rozvoj z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu /posúdi lekár/, 



bude vylúčený zo ŠT. 

Ţiak ŠT môţe mať aj zníţenú známku zo správania, ale pri opakovanom porušovaní školského 

poriadku jeho vylúčenie zo ŠT posúdi pedagogická rada. 

 

H. Povinnosti trénerov 

1. Povinnosť trénera viesť tréningový denník.  

2. Vedúci  tréner zodpovedá za vedenie určenej  evidencie TP /tréningový plán/,      

osobných  listov  hráčov, plánovania a testovania motorických a špeciálnych schopností.  

3. Kaţdý ţiak ŠT a hráč má zavedený evidenčný list /EL/  od jeho začiatku pôsobenia v ŠT, 

kde má vyznačený: počet zápasov, výsledky testovania, reprezentačné štarty za výbery  

regiónov i SR a kvantitatívne ukazovatele TP.  

4. Vedúci  tréner môţe pôsobiť  na  vyţiadanie  v reprezentačných  výberoch  ObFZ 

/oblastný futbalový zväz/, v regionálnom výbere a vo výbere SR. 

CH. Organizačné zabezpečenie 

1. Dohoda - ZŠ, Mesto Ţiar nad Hronom a MŠK Ţiar nad Hronom o materiálnom a       

finančnom zabezpečení činnosti ŠT. 

2. O personálnom zabezpečení trénerov jednotlivých druţstiev rozhoduje Futbalový 

klub. 

Záverečné ustanovenie 

Štatút   má   platnosť  od   01. 09.2007.    

Prehodnocovanie   štatútu   sa   uskutočňuje   priebeţne s oboznámením zisteného stavu   

všetkých zainteresovaných subjektov. 

Dva mesiace pred uplynutím školského roka /apríl príslušného roka/ musia byť predloţené 

zainteresovaným subjektom návrhy na ďalšie obdobie. 

 

___________________________                                              __________________________ 

              triedny učiteľ                                                                             riaditeľ školy 

 

 

 

____________________________                                                    

     zástupca FK ZH, spol. s.r.o                                                                                                                   

 


