O R G A N I Z Á C I A, P R I E B E H P R I J Í M A C I E H O K O NA N I A

1.
2.
3.
4.
5.

Prijímacie konanie z 9. ročníka ZŠ
Preradenie žiakov so ŠVVP v športe zo ZŠ (rôzne ročníky)
Prestupy zo SŠ a osemročných gymnázií
Prestupy zo športových gymnázií (športových škôl)
Prijímanie externých žiakov

ÚVOD
Pri prijímaní, preraďovaní žiakov postupuje ŠKOLA podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. Získanie statusu žiaka so ŠVVP v športe
- žiak urobí talentové skúšky, získa status žiaka so ŠVVP v športe
- žiak 9. ročníka ZŠ na základe statusu žiaka so ŠVVP v športe je prijatý na ŠKOLU
- žiaci 6. – 8. Ročníka ZŠ na základe získania statusu žiaka so ŠVVP v športe sú podmienečne
prijatí na ŠKOLU a čaká sa na preradenie zo ZŠ
- žiaci zo SŠ získaním statusu žiaka so ŠVVP v športe prestúpia na ŠKOLU
- žiaci zo športového gymnázia (športovej školy) majúci status žiaka so ŠVVP v športe prestupujú na
ŠKOLU bez talentových skúšok

II. Organizácia a priebeh prijímacích talentových skúšok
- riaditeľ menuje prijímaciu komisiu k 1. 9.
- riaditeľ predkladá na schválenie pedagogickej rade organizáciu, priebeh a kritériá prijímacích
talentových skúšok
- organizáciu, priebeh a kritériá prijímacích talentových skúšok zverejní škola na web stránke školy
a hlavnej nástenke školy
- organizácia, priebeh a kritériá sú prílohou tohto dokumentu (meniace sa skutočnosti počas
jednotlivých školských rokov)

III. Kritériá prijímacích talentových skúšok

- ŠKOLA hodnotí pohybové testy podľa oficiálnych tabuliek
doc . Meruňku, zohľadňujúcich pohlavie a vek žiakov
- psychodiagnostické testy zabezpečuje špecializované zariadenie pre psychodiagnostiku alebo
odborný špecialista pre psychodiagnostiku –školský psychológ
- spôsobilý zdravotný stav pre štúdium na ŠKOLE potvrdzuje telovýchovný lekár, v zmysle zákona č.

440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o športe)

IV. Počet prijatých uchádzačov
- v prípade zvýšeného záujmu ako je norma pre prijatie KŠÚ postupuje ŠKOLA podľa celkových
výsledkov žiaka
- nakoľko žiaci 9. roč. majú absolvované ISCED 2, môžu byť aj preradení do kvinty 8-ročného štúdia,
pretože aj športovú výkonnosť majú na požadovanej úrovni
- zoznam prijatých a zapísaných žiakov ŠKOLA nahlasuje na spracovanie do ŠVS Liptovský Mikuláš

V. Dátumy
- prijímacie talentové skúšky sa konajú v termínoch určených Zákonom č. 245/2008 Z.z. (školský
zákon)
- naša ŠKOLA organizuje pre talentovaných žiakov v športe talentové športové dni, kde žiaci môžu
získať status žiaka so ŠVVP v športe a na jeho základe môže rodič umiestniť svoje dieťa do školy,
kde takýto ŠkVVP zabezpečujú

