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Podľa ust. § 105 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) riaditeľ 

školy po prerokovaní na pedagogickej rade dňa ..... vydáva tento interný predpis školy upravujúci 

kritériá na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov v podmienkach 

Športového gymnázia, Trieda SNP 104, Košice:  

 

Článok 1 

Hodnotenie športových schopností 

 

(1) Za najdôležitejšie pri hodnotení a klasifikácii žiaka v športovej príprave sa považuje nielen to, 

akú športovú výkonnosť dosahuje žiak v danom športe, akú úroveň dosahuje jeho všeobecná 

a špeciálna motorická výkonnosť a telesná zdatnosť, ale aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa 

na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj na súťažiach, 

turnajoch a sústredeniach, či pociťoval z nej radosť a potešenie,  či sa stala súčasťou jeho životného 

štýlu. Preto za základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považujú: 

a) športová výkonnosť žiaka v danom športe,  

b) rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj telesnej zdatnosti a 

pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka, 

c) posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a 

vyučovaniu športovej prípravy a jeho sociálneho správania a adaptácie, 

d) proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a 

teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných a tréningových programov 

zostavených trénerom a realizovaných v jednotlivých druhoch športu. 

 

(2) Športovú výkonnosť žiaka v danom športe hodnotí tréner na základe plnenia individuálnych ( 

kolektívnych ) cieľov, stanovených v ročnom tréningovom pláne, alebo na základe dosahovania 

výkonnostných štandardov , prípadne na základe účasti a umiestnenia na ligových, postupových, 

medzinárodných a vrcholových súťažiach v danom športe.  

 

(3) Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti, všeobecnej a špeciálnej športovej 

výkonnosti sa používajú schválené somatometrické a motorické testy, ktoré tvoria prílohu tejto 

smernice. 

 

(4) Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných a tréningových programov používa tréner pomocné 

škály posudzovania, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridržiava sa štandardov.  

 

(5) Hodnotenie vzťahu žiaka k  športovej výchove realizuje tréner nielen na základe dlhodobého 

sledovania prejavov žiaka na športovej príprave, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, snahu, 

samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti na súťažiach, turnajoch a 

sústredeniach. Úroveň poznatkov v  športe posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i 

pomocné vedomostné testy.  

 

(6) Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie, aké sa na 

škole používa aj v iných vyučovacích predmetoch. Odporúča sa však priebežne počas športovej 

prípravy využívať najmä slovné hodnotenie, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť klady a nedostatky 

žiakov a pre mnohých je dôležitým a často aj silnejším motivačným činiteľom. 

 

Článok 2 

Klasifikácia predmetu športová príprava 

 

(1) Športové a výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka v športovej príprave sa klasifikujú podľa kritérií  

v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia nasledovne: 
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Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak dosahuje výbornú športovú výkonnosť v danom športe. 

Je hráčom I., alebo II. ligy, zúčastnil sa M SR, medzinárodných a vrcholných súťaží     ( ME, MS, 

OHM...). Ak dosahuje výbornú úroveň pri osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje 

individuálne predpoklady. Jeho pohybová výkonnosť a zdatnosť má stúpajúcu tendenciu. Má kladný 

vzťah k pohybovým aktivitám. Angažuje sa v aktivitách na športovej príprave a v športových 

činnostiach na súťažiach, turnajoch a sústredeniach. Je disciplinovaný, kreatívny a dobre pripravený 

na športovú činnosť.   

 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak dosahuje dobrú športovú výkonnosť v danom športe. 

Je hráčom II., alebo III. ligy, zúčastnil sa M SR, ak je aktívny a dosahuje štandardnú úroveň pri 

osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Udržuje si pohybovú 

výkonnosť a zdatnosť. Zapája sa do športových aktivít, zúčastňuje sa súťaží, turnajov a sústredení. Na 

športovej príprave, ktorú pravidelne absolvuje, je aktívny, disciplinovaný a dobre pripravený na 

športovú činnosť.  

 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak dosahuje slabšiu športovú výkonnosť v danom športe. Ak 

je v pohybových činnostiach skôr pasívny a nedosahuje pri osvojovaní pohybových zručností takú 

úroveň, na ktorú má individuálne predpoklady. Neprejavuje záujem a snahu k zlepšeniu svojej 

výkonnosti a zdatnosti. Nezapája sa samostatne do činností v rámci športovej prípravy a nezúčastňuje 

sa súťaží, turnajov a sústredení. V príprave a v jeho športovej výkonnosti sa vyskytujú nedostatky. 

Evidujú sa neodôvodnené absencie na športovej príprave. 

 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má slabú športovú výkonnosť v danom športe, 

nezúčastňuje sa súťaží, turnajov a sústredení v danom športe. Ak je v prístupe k pohybovým 

činnostiam ľahostajný a pri osvojovaní pohybových zručností nedosahuje štandard napriek tomu, že 

má individuálne predpoklady. Neprejavuje záujem o zlepšenie svojho fyzického stavu a potrebných 

vedomostí a športových zručností. Je neaktívny, veľmi slabo pripravený na tréningový proces. Veľmi 

často neodôvodnene vynecháva športovú prípravu. Nedodržiava zásady správnej životosprávy 

športovca.  

 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak výnimočne klasifikuje, ak má nedostatočnú športovú výkonnosť, 

nezúčastňuje sa súťaží, turnajov a sústredení v danom športe. Ak je úplne ľahostajný k športovej 

príprave, ignoruje obsah vyučovania a odmieta sa zapájať do činností na športovej príprave. Jeho 

pohybové zručnosti nedosahujú štandard a neprejavuje záujem o zlepšenie svojej fyzickej zdatnosti. 

Odmieta sa zapájať aj do individuálnych i kolektívnych činností. Veľmi často neodôvodnene 

vynecháva športovú prípravu. Nedodržiava zásady správnej životosprávy športovca.  

 

(2) Žiak, ktorý je v športovej príprave hodnotený stupňom 5 – nedostatočný, nespĺňa kritéria  

špeciálnych športových schopností v rámci školy. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o preradení alebo o 

vylúčení dieťaťa alebo žiaka zo vzdelávacieho programu pre neplnenie požiadaviek športovej 

prípravy.  

 

Článok 3 

Výchovné opatrenia súvisiace so športovou prípravou 

 

(1) Neospravedlnená neúčasť na tréningu je hodnotená rovnako ako neúčasť na vyučovacej   

hodine a pri uložení opatrení platí postup uvedený v Školskom poriadku.  Opatrenie navrhuje tréner, 

schvaľuje ho pedagogická rada.   

 

(2) Absenciu na tréningoch rieši tréner v spolupráci s triednym učiteľom, lekárom   

a  rodičmi.  Ak je neprítomnosť žiaka na tréningu zapríčinená zdravotnými dôvodmi rieši sa 

individuálne podľa odporúčaní ošetrujúceho lekára. Takáto neprítomnosť je ospravedlnená. 

 

(3) Porušenie povinností športovca (napr. športovec si nevedie tréningový denník, bezdôvodná 

neúčasť na športovom podujatí, nedodržiavanie tréningového plánu a pod. ) má za následok uloženie 

nasledovných výchovných opatrení: 
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a) prvý priestupok – ústne napomenutie trénerom, (tréner si uložené opatrenie zaznamená  do 

klasifikačného hárku) 

b) druhý priestupok – písomné napomenutie trénerom,  

c) tretí priestupok – písomné pokarhanie trénerom,  

d) štvrtý priestupok – písomné pokarhanie riaditeľkou školy, znížená známka zo správania 

e) viac ako štyri priestupky – znížená známka zo správania na návrh trénera a podmienečné vylúčenie 

zo štúdia prípadne vylúčenie zo štúdia,  u žiaka plniaceho povinnú školskú  dochádzku návrh 

preradenie  do základnej školy 

 

 (4) Požitie alebo požívanie alkoholu na tréningu je závažným porušením školského poriadku  

a žiakovi budú uložené nasledovné sankcie: 

a) zistené požitie (viditeľný vplyv na správaní) alebo prechovávanie alkoholu: prvý krát - návrh na 

zníženú známku zo správania;  druhý krát – znížená známka zo správania a návrh na vylúčenie zo 

štúdia u žiaka,  ktorý splnil povinnú školskú dochádzku 

b) požitie alebo prechovávanie alkoholu na športovom sústredení - rodičia zabezpečia odvoz žiaka do 

školy (ak  je na sústredení v SR): prvý krát - návrh trénera na zníženú známku zo správania 2.stupňa s 

podmienečným vylúčením zo štúdia u žiaka,  ktorý splnil povinnú školskú dochádzku; druhý krát  - 

návrh trénera na zníženú známku 3. stupňa a návrh na vylúčenie zo štúdia u žiaka, ktorý splnil 

povinnú školskú dochádzku 

 

(5) Požívanie anabolík v rámci športovej prípravy je zakázané.  Nález ako i dokázaná aplikácia má za 

následok okamžité vylúčenie žiaka zo štúdia , keď splnil povinnú školskú dochádzku a u žiaka, ktorý 

plní povinnú školskú dochádzku preradenie na základnú školu  a hlásenie  na príslušný športový zväz.  

 

(6) Požívanie iných dopingových látok, omamných látok a drog je zakázané. Nález alebo dokázaná 

aplikácia má za následok vylúčenie žiaka zo štúdia , keď splnil povinnú školskú dochádzku a u žiaka, 

ktorý plní povinnú školskú dochádzku preradenie na základnú školu a návrh trénera  na potrestanie 

športovým zväzom.  

 

(7) Žiak  športového  gymnázia  je  povinný  pri  podozrení  z  požitia  alkoholu  na  príkaz  

pedagogického    zamestnanca  ŠG  alebo  ŠI  zúčastniť  sa  dychovej  alebo  krvnej  skúšky. Ak túto 

odmietne, škola postupuje ďalej, ako keby bola skúška pozitívna. Rovnaký postup je pri podozrení z 

užívania iných omamných látok alebo dopingu.  

 

(8) Fajčenie cigariet v škole alebo na športoviskách počas športovej prípravy je zakázané. Nález 

cigariet v skrinke alebo batožine, prípadne prichytenie pri fajčení má za následok:  1 x -  písomné 

pokarhanie trénerom, 2 x -  písomné pokarhanie riaditeľom  školy na návrh trénera, 3x a viac - riešiť 

prerokovaním trénera s rodičom a zníženou známkou zo správania.  

 

(9) V prípade krádeže na športoviskách budú uložené výchovné opatrenie riaditeľom školy na návrh 

trénera alebo triedneho učiteľa.  

 

(10) Za úspechy v medzinárodných športových súťažiach udeľuje pochvalu riaditeľ školy. Za úspechy 

v národných športových súťažiach udeľuje pochvalu tréner.   

 

Článok 4 

Tréningový proces žiakov 

 

(1) Žiak  ŠG  je  povinný  zúčastňovať  sa  tréningového  procesu, ktorý je povinnou súčasťou 

výchovnovzdelávacieho procesu.  Ak žiak z akéhokoľvek dôvodu s výnimkou zdravotných dôvodov, 

podložených lekárskou správou, odmietne účasť na tréningoch, nemôže byť ďalej žiakom  ŠG. Toto 

ustanovenie platí aj pre žiakov tried  I.OA až IV.OA osemročného štúdia , VIII.OA a štvrtého ročníka 

štvorročného štúdia  do  dňa  ich záverečného vysvedčenia.  

 

(2) V prípade odmietnutia účasti žiaka na tréningoch navrhuje škola okamžité preradenie žiaka na ZŠ 

(I.OA až IV.OA), alebo vylúčenie zo štúdia (VIII.OA, IV.B, IV.C).  
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Článok 5 

Interné preradenie žiaka 

 

(1)  Z organizačných    dôvodov  má  škola právo preradiť žiaka z triedy do triedy v danom ročníku 

a danej forme štúdia a rovnako aj v triedach V.OA až VIII.OA a I.  až  IV.  ročníku  preradiť  žiakov  z 

osemročnej  formy  na štvorročnú a zo štvorročnej na osemročnú, nakoľko učebné plány v týchto 

formách štúdia sú rovnaké.  

  

Článok 6 

Prestup na iný druh športu 

 

(1) Žiak  môže  prestúpiť  na  iný  druh  športu ( na osemročnom štúdiu 2x na štvorročnom štúdiu 1x) a  

naďalej  zostať  žiakom  školy  za  nasledovných podmienok:  

a) zákonný zástupca neplnoletého žiaka podá žiadosť o prestup  s určeným druhom športu 

a odôvodnením, pričom plnoletý žiak podáva žiadosť sám;  

b) žiak úspešne vykoná talentovú skúšku zo športu, na ktorý chce prestúpiť.  

 

(2) Prestup prerokuje komisia poverená riditeľkou školy , zložená z dvoch trénerov a psychológa Na 

návrh komisie rozhodnutie o prestupe vydáva riaditeľ školy. 

 

(3) V maturitnom ročníku (osemročné štúdium-8.OA a štvorročné štúdium – IV.ročník) sa 

prestup žiakom na iný druh športu nepovoľuje. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

(1)  Táto smernica bola  bola  prerokovaná na pedagogickej rade 26.6.2017 a nadobúda účinnosť dňom 

jej prijatia riaditeľom školy.  

 

(2)  Žiaci  s ňou budú  preukázateľným  spôsobom oboznámení  na    prvej  triednickej    hodine  v 

danom  školskom  roku . Zákonní    zástupcovia    budú    s ňou oboznámení  na  prvom  rodičovskom    

združení v danom školskom roku a smernica bude zverejnená na webovej stránke školy a na verejne 

prístupnej tabuli v škole. 

 

(3) Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice sú výkonnostné kritéria pre jednotlivé druhy športov.   

 

 

V Košiciach dňa 31.8.2017 

 

 

 

PaedDr. Tatiana Švecová 

       Riaditeľka školy 


