
 

Štatút športových  tried so zameraním 

na športovú prípravu 

(volejbal, futbal) 

Úvodné ustanovenia  

1.  Štatút športových tried (ďalej len ŠT) upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti  

o žiakov športových tried na Základnej škole Mlynská 697/7, Stropkov a osobitosti organizácie 

výchovno-vzdelávacieho procesu v týchto triedach.  

2.  Športová trieda je trieda určená pre žiakov 5.-9. ročníka so športovým nadaním v súlade s §  103 - 

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

zákonov a § 9 ods. 2 a § 12 Vyhlášky MŠ SR o základnej škole.  

3.   Na zabezpečenie činnosti ŠT uzatvárajú zriaďovateľ, športový klub , príp. príslušný športový  

zväz písomnú dohodu o personálnom, materiálnom a finančnom zabezpečení ich činnosti.  

Čl. 2  

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v športových triedach  

1.  Do jednej ŠT v ročníku sa zaraďujú žiaci týchto športových odvetví:  futbal,  

volejbal.  

2.  Učebný plán v ŠT vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu  

3.   Na vyučovanie predmetu Športová príprava sa    ŠT delí na skupiny podľa príslušného  

športového odvetvia. Pre  žiaka, ktorý je žiakom ŠT je povinnou súčasťou výchovnovzdelávacieho 

procesu  každý  tréning,  zápas,  pretek,  sústredenie  nad  rámec  učebného  plánu  v  Školskom 

vzdelávacom programe.  

4. Pre zabezpečenie koordinácie výchovno-vzdelávacej činnosti a športovej prípravy zriadi  

riaditeľ školy ako svoj poradný orgán Radu ŠT. Členmi rady sú spravidla zástupca riaditeľa školy, 

zástupca príslušného športového klubu, tréner, zástupca rodičov.  

5.  Rada ŠT sa schádza spravidla operatívne, minimálne však 2x za školský rok  

Čl. 3  

Prijímanie, zaraďovanie a vyraďovanie žiakov  

1.  Do športových tried /ŠT/ sú zaraďovaní žiaci na základe výsledkov z prijímacích talentových  

skúšok, ktoré pozostávajú z testov pohybových schopností a pohybových zručností. Žiaci ŠT musia  

ďalej splniť požiadavky psychologického a telovýchovného diagnostikovania a lekárskeho vyšetrenia.  

2.   Do ŠT môže riaditeľ školy prijať žiaka aj do vyššieho ročníka na základe preukázaného  

športového nadania a za predpokladu neprekročenia počtu žiakov v triedach v súlade s § 29 odst. 5 

zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon.  

3.   Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej prípravy:  

pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy,  

pre neplnenie výchovno-vzdelávacích požiadaviek, zo zdravotných dôvodov na návrh lekára, na žiadosť 

zákonného zástupcu žiaka.  

4.  Pri vyraďovaní žiaka zo ŠT postupuje riaditeľ školy v zmysle § 12 ods. 5 Vyhlášky MŠ SR o ZŠ  

č. 320/2008.  

Čl. 4  

Podmienky prijatia žiaka do športovej triedy  

1. Výborný zdravotný stav (lekárska prehliadka u telovýchovného lekára)  

2. Prospech  v poslednom ročníku v nešportovej triede k 30. júnu príslušného roka do 3,0  

3. Splnenie kritérií -   testov všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti a psychodiagnostické testy 

na CPPP.  

Čl. 5  

Povinnosti rodičov  

Rodičia športovca sú po odovzdaní záväznej prihlášky svojho syna/dcéry a po nasledujúcej nominácii do 

ŠT povinní:  

Zabezpečovať pravidelnosť dochádzky športovca na tréningový proces, v prípade nominácie na zápas, 

súťaž, včasnosť príchodu k autobusu, prípadne na ZŠ, štadión, halu.  

Prípadnú neúčasť hráča včas oznámiť vedúcemu družstva, resp. hlavnému trénerovi.  

Ospravedlniť svoje dieťa v prípade choroby - písomnou formou, e-mailom, telefonicky.  

Povinne sa  zúčastňovať všetkých stretnutí rodičov zvolávaných školou ako aj klubom.  

Čl. 6  

Povinnosti žiakov  

Po nástupe do športovej futbalovej triedy je žiak povinný:  

1.  Zúčastňovať  sa  tréningovej  činnosti,  zápasov  na  ktoré  je  nominovaný  a  ostatných  činností 

priamo súvisiacich s tréningovou činnosťou, zápasmi, súťažami.  

2.  Dosahovať požadované vyučovacie a športové výsledky.  

3.  Vzorne reprezentovať príslušný športový klub ako aj školu.  

4.  V príprave na tréning a zápas podriadiť sa pokynom trénerov, resp. vedúcemu družstva.  

5. Spoločensky a disciplinovane vystupovať voči trénerom a spoluhráčom, vedeniu družstva a 

funkcionárom klubu.  

6.  Ospravedlniť svoju neúčasť na tréningu písomnou formou potvrdenú rodičom.  

7.  Dodržiavať školský poriadok ZŠ.  

Čl. 7  

Disciplinárne opatrenia  

V prípade, že sa žiak dopustí priestupkov v škole alebo počas jeho športovej činnosti dodržiava sa 

tento postup pri ich riešení:  

1.  pohovor s rodičmi so zápisom  

2.  zastavenie športovej činnosti na určitý časový úsek  

3.  zníženie známky zo správania  

4.   vylúčenie zo ŠT  

Čl. 8  

Zásady vylúčenia žiaka zo ŠT  

Žiak športovej triedy môže byť z nej vylúčený z nasledovných dôvodov:  

1.  PROSPECHOVÝCH :  

 na polročnom vysvedčení má nedostatočnú  známku- podmienečné vylúčenie  

 na koncoročnom vysvedčení ak žiak nesplnil podmienky postupu do vyššieho ročníka t.j.  

neprospel ani po opravných skúškach  

vo výnimočných prípadoch, ak žiak neprospel ani po opravných skúškach môže o jeho ďalšom  

zotrvaní v ŠT rozhodnúť na základe návrhu len riaditeľ školy po konzultácii so športovým klubom  

Disciplinárne opatrenia v prípade zhoršenia prospechu:  

V prípade, že sa žiak nepripravuje na vyučovanie a jeho dosahované výsledky primerane  

nezodpovedajú daným schopnostiam (dochádza k výraznému zhoršeniu prospechu) triedny učiteľ 

postupuje nasledovne:  

Triedny učiteľ (po konzultácii, oboznámení zo strany vyučujúcich) napomenie žiaka k väčšej 

usilovnosti, vyzve ho k zlepšeniu prospechu a oboznámi o tom rodičov cez žiacku knižku. V prípade, že 

nedôjde k zlepšeniu prospechu nasleduje individuálny pohovor s písomným zápisom s rodičmi žiaka (za 

prítomnosti žiaka) a upozornenie na možnosť vylúčenia žiaka zo ŠT v zmysle štatútu ŠT. O všetkých 

uvedených opatreniach triedny učiteľ  informuje rodičov žiaka , hlavného trénera a zástupcu riaditeľa.  

2. VÝCHOVNÝCH :  

 na polročnom vysvedčení má druhý stupeň zo správania - podmienečné vylúčenie.   na polročnom a 

koncoročnom vysvedčení má tretí stupeň zo správania.  

Disciplinárne opatrenia v prípade zhoršenia správania :  

v prípade, že sa žiak opakovane dopúšťa i napriek upozorneniam zo strany učiteľa, trénera drobných 

výchovných priestupkov (porušenie školského poriadku, tréningového poriadku) dochádza zo strany 

učiteľa, trénera k nasledovnému postupu:  

Učiteľ, tréner udelí žiakovi napomenutie k zlepšeniu správania.  

V prípade, že nedôjde po prvom napomenutí k okamžitému zlepšeniu správania dostáva žiak  



návrh na zastavenie športovej činnosti na obdobie dvoch týždňov (zápasy a turnaje).  

V prípade, že nedôjde ani po druhom napomenutí k zlepšeniu správania, žiak naďalej nerešpektuje zásady 

školského poriadku a opakovane sa dopúšťa výchovných priestupkov, dôjde k predvolaniu a pohovoru s 

rodičmi žiaka (za prítomnosti žiaka) a upozornenie na možnosť vylúčenia žiaka zo ŠT v zmysle štatútu 

ŠT.  

O všetkých uvedených opatreniach sa vzájomne informujú triedny učiteľ ,rodič a hlavný tréner. V 

prípade kumulácie výchovných a zároveň prospechových výsledkov dochádza k okamžitému zastaveniu 

športovej činnosti minimálne na obdobie dvoch týždňov.  

3.  ŠPORTOVÝCH :  
Zhoršenie zdravotného stavu (na žiadosť rodiča doložené lekárskym potvrdením).  

Neplnenie výkonnostných ukazovateľov všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti. Bez 

akéhokoľvek ospravedlnenia sa nezúčastňuje tréningového procesu (nezáujem zo strany žiaka a rodiča).  

Opakovane neplní pokyny trénerov ani po disciplinárnych opatreniach (trestoch).  

Čl. 9  

Finančné zabezpečenie  

1. Činnosť športových tried finančne zabezpečuje zriaďovateľ normatívnym financovaním.  

2.  Na činnosť športových tried môžu formou darov prispievať aj iné fyzické a právnické osoby  

Čl.10  

Materiálne zabezpečenie  

Základná škola zabezpečuje športovú činnosť vlastnými priestormi - ihrisko s umelou trávou, telocvičňa, 

športová hala,  športová hala SOŠ Stropkov a telocvičňu SOŠE Stropkov.  

Ostatné materiálno-technické zabezpečenie - futbalový  štadión  MŠK Tesla Stropkov, malú umelú 

trávnatú plochu, šatne a umelú ľadovú plochu MŠK Tesla Stropkov a MVK Stropkov.  

Čl. 11  

Organizačné zabezpečenie  

Činnosť ŠT so zameraním na futbal chlapcov je ošetrená aj štvordohodou medzi SFZ,  

zriaďovateľom MsÚ Stropkov, MŠK Tesla Stropkov sro. a ZŠ Mlynská Stropkov.  

Činnosť ŠT so zameraním na volejbal dievčat je ošetrená aj štvordohodou medzi SVF, zriaďovateľom 

MsÚ Stropkov, MVK Stropkov  a ZŠ Mlynská Stropkov.  

Čl. 12  

Záverečné ustanovenia  

1. Štatút nadobúda platnosť podpisom 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. 

2. Štatút   je   možné   zrušiť   na   základe   vzájomného   dohovoru   písomnou   formou   a   to   vždy   

s termínom 30.  mája  príslušného  kalendárneho  roka,  pričom  ŠT  musia  fungovať  minimálne 

do 30. júna príslušného roka tak, aby nebol narušený chod školy.  

3. V prípade, že jedna zo zúčastnených strán nedodržiava vzájomne dohodnuté podmienky a  

neplní si tak svoje povinnosti  voči ŠT, 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 ŠT na príslušnej úrovni. 

V Stropkove 2.1.2014 

ZŠ Mlynská Stropkov                                      Mesto Stropkov 

Mgr. Peter Gombár                                      MUDr. Peter Obrimčák 

riaditeľ školy                                             primátor mesta 

MVK Stropkov                                       MŠK Tesla Stropkov sro. 

Mgr. Milan Haľko                                        Ing. Dušan Špilár 

Štatutár                                                          konateľ 

 


