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Čl. 1 
 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Štatút štandardnej triedy so s rozšírenou športovou prípravou (ďalej štandardná trieda s RŠP) 

upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov bežnej triedy so ŠP na Základnej škole 

Drábova 3,  Košice a osobitosti organizácie výchovno – vzdelávacieho procesu v týchto triedach.  
2. Štandardná trieda s  RŠP je trieda určená pre žiakov 5. – 9. ročníka so športovým nadaním v 

súlade s § 103 – 105 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 č. 224/2011 MŠVVaŠ SR, ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a v súlade s Usmernením Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky zo dňa 1. februára 2002 č. 151/2002-71 k starostlivosti o športovo 

nadanú mládež. 
 

Čl. 2 
 

Organizácia prijímacieho konania 
 

a. Prijímacie konanie do bežnej triedy s RŠP so zameraním na ľadový hokej a všeobecnú športovú 

prípravu sa vedie len pre žiakov 4. ročníka. Štandardnú triedu s RŠP – zameranie na ľadový 

hokej a všeobecnú športovú prípravu otvárame na II. stupni ZŠ od 5. ročníka v spolupráci s HK 

Sršne, Yang Angels a Karate klub Kretovič.  
b. Kritériá pre prijatie žiaka do štandardnej triedy so ŠP - zameranie na ľadový hokej a všeobecnú 

športovú prípravu:  
- ZŠ Drábova 3, Košice zverejní termíny a podmienky prijímacieho konania na webovej stránke 

školy www.zsdrabova.sk. Informácie k prijímaciemu konaniu oznamujeme aj zriaďovateľovi.  
- Zákonný zástupca zasiela na školu prihlášku do štandardnej triedy s RŠP - zameranie na 

ľadový hokej a všeobecnú športovú prípravu,  ktorá je zverejnená na www.zsdrabova.sk. 

Súčasťou tejto prihlášky je aj potvrdenie od detského lekára žiaka, ktorý sa zúčastní 

prijímacieho konania;  
- Uchádzač sa zúčastní prijímacieho konania v 2 kolách (ľadový hokej), ktoré pozostáva z 

testov všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti (1. kolo - telocvičňa, 2.kolo - ľadová 

plocha zimného štadióna); Uchádzač o všeobecnú športovú prípravu v 1. kole, ktoré 

pozostáva z testov všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti v telocvični.  
- Uchádzač sa zúčastní lekárskeho komplexného funkčného vyšetrenia športového lekára, 

ktorý vydá odporučenie o zaradení žiaka do triedy s rozšírenou športovou prípravou so 

zameraním na ľadový hokej a všeobecnú športovú prípravu.  
- Uchádzač  sa  zúčastní  psychodiagnostického  vyšetrenia  vykonaného  v centre  

pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie;  
c. Na základe splnenia limitov všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti a odporučenia 

športového lekára vydáva ZŠ Drábova 3, Košice rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka do 

štandardnej triedy s RŠP – zameranie na ľadový hokej a všeobecnú športovú prípravu.  
d. Dokumentácia k prijímaciemu konaniu je k dispozícii k nahliadnutiu na riaditeľstve školy. 

http://www.zsdrabova.sk/


Čl. 3 
 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 
 

1. Do jednej štandardnej triedy s RŠP v ročníku sa zaraďujú žiaci športového odvetvia: ľadový 

hokej, basketbal, karate.  
2. Štandardná trieda s RŠP – zameranie na ľadový hokej a všeobecnú športovú prípravu má 

označenie „Š“. Sú v nej žiaci, ktorý postupujú podľa ŠkVP štandardnej triedy a žiaci, ktorí 

postupujú podľa ŠkVP štandardnej triedy s RŠP. Tento štatút sa týka žiakov postupujúcich podľa 

ŠkVP štandardnej triedy so športovou prípravou – zameranie na ľadový hokej a všeobecnú 

športovú prípravu.  
3. Podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu sú nasledovné a záväzné:  

 Učebný plán v triede s RŠT vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu  a Školského 
vzdelávacieho programu v každom ročníku s rozšírením vyučovacích hodín o predmet 
Športová príprava v počte 4 hodiny týždenne. Športová príprava je súčasťou rozvrhu hodín 
a započítava sa do celkového počtu vyučovacích hodín žiaka. Forma hodnotenia: 
absolvoval – neabsolvoval. (Príloha: Rámcový učebný plán žiakov so športovou prípravou 
v bežnej triede) 

 Prospech žiaka do priemeru 2,5; 

 Pravidelná príprava žiaka na vyučovacie hodiny; 

 Správanie žiaka v súlade so školským poriadkom; 

 

3. Tréningový proces:  
 Pre žiaka, ktorý je žiakom štandardnej triedy s RŠP je povinnou súčasťou výchovno 

vzdelávacieho procesu každý tréning, zápas, sústredenie nad rámec učebného plánu v 

ŠkVP. 

 Žiak sa pravidelne zúčastňuje tréningového procesu, zápasov a hokejových sústredení. V 

prípade absencie, predkladá ospravedlnenie od lekára alebo od zákonného zástupcu z 

vážnych dôvodov; 

 Vymeškané tréningové hodiny nad rámec ŠkVP sa nezapočítavajú do celkového počtu 

vymeškaných hodín na žiaka; Absencie žiaka zapisuje tréner do evidencie dochádzky na 

tréningy. 

 
Čl. 4 

 

Personálne zabezpečenie 
 

1. Riaditeľ školy,  HK Sršne , KK Kretovič a Yang Angels  sa snažia o kvalifikované a odborné 

personálne zabezpečenie štandardnej triedy s RŠP so zameraním na ľadový hokej a všeobecnú 

športovú prípravu.  
2. Hodiny telesnej výchovy vedú kvalifikovaní učitelia telesnej výchovy.  
3. Športovú prípravu zabezpečujú kvalifikovaní učitelia telesnej výchovy a profesionálni tréneri s 

príslušnou kvalifikáciou.  
4. Povinnosti učiteľa telesnej výchovy/trénera:  

- vypracovať plán prípravy na školský rok;  
- povinnosť viesť tréningový denník;  
- vedenie agendy o jednotlivých žiakoch – osobné listy a evidenčné listy (výsledky testovania, 

počet zápasov, reprezentačné štarty, kvantitatívne ukazovatele tréningového plánu, ...)  
- spracovať  a vyhodnotiť  športovú  činnosť  štandardnej triedy s  RŠP  -  zameranie  na ľadový 

hokej a všeobecnú športovú prípravu v jednotlivých sezónach; 
- Tréneri predkladajú vedúcemu 



predmetovej komisie TSV, TECH, ETV, NBV k 1. polroku a 2. polroku do hodnotiacej správy 

komplexnú správu o úrovni výchovno – vyučovacích výsledkoch žiakov zaradených do triedy 

s RŠP ako aj o výkonoch, umiestneniach, raste a problémoch žiakov zaradených do tejto 

triedy  
- Informovanie o výsledkoch: Tréneri jednotlivých športových odvetví informujú pravidelne o 

výsledkoch zápasov, umiestneniach a iných aktivitách týkajúcich sa výkonov žiakov tried s 

RŠP. Tieto informácie sú zverejňované na webovej stránke školy a tak zabezpečujú 

pravidelné informovanie verejnosti o činnosti a výsledkoch štandardnej triedy s RŠP - 

zameranie na ľadový hokej a všeobecnú športovú prípravu.  
- Dozor nad žiakmi pri športových podujatiach (napr. zápasy, turnaje, sústredenia) 

zabezpečujú športové kluby;  
- Pravidelne spolupracovať a komunikovať s vedením školy, s triednym učiteľom  

a rodičmi pri výchovných, vzdelávacích, zdravotných a športových problémoch; 
 
 

Čl. 5 
 

Materiálne a priestorové zabezpečenie 
 

1. Základná škola poskytuje telocvičňu;  
2. HC poskytuje ľadovú plochu na výučbu športovej prípravy a športový areál  ; 

 

 

Čl. 6 
 

Lekárske zabezpečenie 
 

1. 1x ročne sa každý žiak bežnej triedy so ŠP – zameranie na ľadový hokej a všeobecnú športovú 

prípravu zúčastní na lekárskom vyšetrení u športového lekára v sprievode zákonného zástupcu. 

Podľa potreby sú žiaci vyšetrovaní a sledovaní detským pediatrom, resp. ďalšími špecialistami;  
2. Počas hokejových zápasov zabezpečuje zdravotnú službu HK Sršne; 

 
 

Čl. 7 
 

Zabezpečenie tréningového procesu 
 

1. Predpísaný rozsah týždennej prípravy bude zabezpečený nasledovne:  
- 2 vyučovacie hodiny telesnej a športovej výchovy;  
- 4 vyučovacie hodiny športovej prípravy (sú súčasťou rozvrhu hodín a úväzku učiteľa 

– trénera);  
- Tréningová činnosť v HK;  
- Zápasy (prípravné, turnajové, súťažné, priateľské);  
- Hokejové sústredenia podľa plánu prípravy na školský rok;  

2. Športová príprava je v školskom roku rozdelená do dvoch etáp:  
- Zimná príprava na ľade: september – marec;  
- Letná príprava mimo ľadu: apríl – august



 

Čl. 8 
 

Výber, zaraďovanie, preraďovanie a vyradenie žiaka štandardnej triedy s RŠP – zameranie na 
ľadový hokej a všeobecnú športovú prípravu 

 

1. Do štandardne triedy s RŠP – zameranie na ľadový hokej a všeobecnú športovú prípravu sa 

vyberajú športovo talentovaní žiaci z rôznych základných škôl na základe prijímacích skúšok, 

súhlasu lekára a zákonného zástupcu žiaka (článok 2 Organizácia prijímacieho konania);  
2. Žiakom, ktorí prestupujú počas školského roka z inej školy, na ktorej nie sú športové triedy, umožní 

ZŠ a HK absolvovať športové výkonnostné, zdravotné a psychodiagnostické testy v danom ročníku. 

Ak žiak navštevoval na inej škole športovú 

   triedu/štandardnú triedu s RŠP a dosahoval požadované výsledky v prospechu, správaní 

 a v športovom raste, môže byť zaradený do štandardnej triedy s RŠP aj bez športových 

 výkonnostných testov;      

3. Pri  porušení  školského  poriadku alebo štatútu  hráča rozhodne vyučujúci telesnej 

 a športovej  výchovy/tréner  v spolupráci s triednym  učiteľom  o dočasnom zákaze 

 športovej  činnosti.  O dĺžke  zákazu  športovej  činnosti  informuje  tréner  zákonného 

 zástupcu písomne;      

4. Riaditeľ  školy  po  prerokovaní so  zástupcom  HK Sršne a po  prerokovaní 

 
v pedagogickej rade môže vyradiť žiaka zo štandardnej triedy s  RŠP so zameraním na ľadový 
hokej a všeobecnú športovú prípravu, ak stratí predpoklady na: 

        
- ďalší športový rast – posúdi tréner spolu s triednym učiteľom alebo lekárom;  
- neprospieva, alebo má zníženú známku zo správania – posúdi vyučujúci daného predmetu 

s triednym učiteľom a rozhodne pedagogická rada školy;  
- rozvoj športového nadania nie je možný z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu – posúdi 

lekár;  
- ak žiak vynechá 25% realizovaných tréningových hodín bez predloženia ospravedlnenia 

lekára alebo zákonného zástupcu a pristupuje k tréningovému procesu benevolentne;  
- riaditeľ školy informuje o vyradení žiaka z štandardnej triedy s  RŠP so zameraním na ľadový 

hokej a všeobecnú športovú prípravu zákonného zástupcu žiaka; 
 

 
Čl. 9 

 

Spolupráca so zákonným zástupcom 
 

1. Rodič je povinný dbať o zabezpečenie výchovno – vyučovacieho procesu  
a tréningového procesu;  

2. Pravidelne sa informuje o výchovno – vyučovacích výsledkoch žiaka u triedneho učiteľa počas 

rodičovských združení a informatívnych dňoch ako aj o výkonnostnom raste žiaka v rámci 

tréningového procesu u príslušného trénera;  
3. Zákonný zástupca zabezpečí pravidelnú dochádzku žiaka na tréningy; 

 
 

 
 

 

 



Čl. 10 
 

Pozícia žiaka v bežnej triede s RŠP  so zameraním na ľadový hokej a všeobecnú športovú 
prípravu 

 

1. Žiaci štandardnej triedy s RŠP – zamerania na ľadový hokej a všeobecnú športovú sú riadnymi 

žiakmi školy a v oblasti výchovy, vzdelávania a hodnotenia majú rovnaké práva a povinnosti ako 

ostatní žiaci školy;  
2. Reprezentujú nielen svoju osobu, školu, HK Sršne a ostatné športové kluby, ktorých sú členmi 

ale aj mesto Košice, sú vnímaní ako morálny vzor v dosahovaní športových výsledkov, 

prospechu i v správaní sa v škole, na tréningoch, zápasoch i na verejnosti.  
3. Plne rešpektujú pokyny pedagógov, trénerov, vedúcich mužstiev;  
4. Svoju športovú prípravu, výkonnosť zvyšujú individuálnymi aktivitami;  
5. Počas tréningov a zápasov podávajú výkony podľa svojich možností a schopností;  
6. Majú pravidelnú tréningovú dochádzku;  
7. Snažia sa o dobré študijné výsledky, majú pravidelnú dochádzku do školy;  
8. Rešpektujú vnútorný poriadok školy a riadia sa podľa neho;  
9. Rešpektujú fair – play hru počas tréningov a zápasov a štatút hráča.z   
10. Dbajú na správnu životosprávu; 

 

Čl.11 
 

Záverečné ustanovenia 
 

Prehodnotenie a zmeny v štatúte sa uskutočňujú priebežne s oboznámením a súhlasom všetkých 

zainteresovaných subjektov. 
 

 
 

V Košiciach, dňa ....................................... 
 
 
 
 

 

Ing. Mgr. Annamária Kmiťová .................................................................. 
 

Základná škola Drábova 3, Košice 
 
 
 

 

Marek Mergleský .............................................................. 
 

Hokejový klub HK SRŠNE: 
 
 
 
 

 

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

Zástupca rodičov 


