Školský vzdelávací program pre žiakov športových tried so zameraním na
hokej
Športové triedy so zameraním na hokej sa v ZŠ začali zriaďovať od školského roku
2010/2011 podľa § 104 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/.
Škola nadviazala na tradíciu a využila skúsenosť, ktorú získala pri zriaďovaní a prevádzke
športových tried so zameraním na futbal a hádzanú v rokoch 1997 až 2009. Od šk. roku
2015/16 sú zriadené športové triedy aj na 1. stupni v 3. a 4. ročníku.
Cieľom zriaďovania športových tried je:
 Prehlbovať u detí záujem o šport a pohyb, zlepšovať sa a zdokonaľovať v pohybových
aktivitách.
 Telesnú výchovu a športovú prípravu v športových triedach vyučovať tak, aby absolventi
týchto tried mali nadštandardné poznatky a neustále zvyšovali svoju výkonnostnú a
výsledkovú úroveň v danom športe.
 Zvyšovať telesnú zdatnosť a celkový zdravotný stav detí.
 Rozvíjať schopnosti talentovanej mládeže a vychovávať z nej aktívnych, výkonnostných
športovcov pre športové kluby.
 Zabezpečiť intelektuálny, psychický, sociálny a morálny rozvoj osobnosti žiaka športovca.
Profil absolventa športovej triedy:
 Absolvent HT ovláda základné kompetencie stanovené iŠVP – ISCED 1 a ISCED 2.
 Absolvent HT aktívne rozvíja svoje fyzické a psychické schopnosti, vlastnú identitu,
vôľové vlastnosti, dokáže sa prispôsobiť a pomáhať kolektívu.
 Vie si stanoviť ciele a priority v súlade so svojimi schopnosťami a záujmami tak, aby
reprezentoval nielen seba ale aj školu, klub a mesto, prípadne i krajinu.
 Absolvent HT vie primerane komunikovať v 2 cudzích jazykoch.
1. Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie športových tried:
Na zriadení športovej triedy sa podieľajú nasledovné subjekty:
a) Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov
 rozpočtové finančné prostriedky škole na úhradu výdavkov spojených so zvýšením počtu
hodín športovej prípravy v športových triedach podľa učebného plánu.
b) Základná škola J. A. Komenského, Komenského 50, Púchov
 cvičebné priestory na vyučovacie hodiny a tréningy a materiálne vybavenie podľa
možností školy,
 účasť žiakov na pravidelných športových súťažiach a sústredeniach organizovaných
hokejovým klubom,
 pri obsadzovaní učiteľských miest v telesnej výchove bude brať zreteľ na špeciálne
zameranie športových tried.
c) Hokejový klub, Občianske združenie, Športovcov 902/7, Púchov
 kvalifikovaných trénerov na vedenie športovej triedy a realizáciu tréningového procesu,

 telovýchovné objekty (ľadovú plochu) na uskutočnenie systematického tréningu mimo
školy,
 nájomné za prípadný prenájom tréningových plôch a priestorov mimo areálu školy a
hokejového klubu,
 účasť na pravidelných súťažiach v hokeji a úhradu všetkých nákladov spojených s
účasťou na nich,
 podľa potrieb a učebných plánov účasť žiakov na sústredeniach,
 pravidelné testovanie výkonnosti žiakov hokejovej
triedy a výber talentovaných
žiakov,
 prostredníctvom zákonných zástupcov minimálne jedenkrát ročne lekársku prehliadku
žiakov športových tried,
 prostredníctvom zákonných zástupcov potvrdenie lekára o spôsobilosti žiakov na činnosť
v športovej triede.
d) Slovenský zväz ľadového hokeja, Junácka 6, Bratislava
 riadiacu a metodickú pomoc pri športovej príprave v športových triedach,
 podmienky na prípravu kvalifikovaných trénerov športových tried,
 pravidelné doškoľovanie trénerov športových tried,
 hodnotenie činnosti športových tried a účelovú dotáciu športových tried, ak bude na ňu
nárok.
2.
Personálne zabezpečenie športovej prípravy:
Riaditeľka školy a hokejový klub sa snažia o kvalifikované a odborné personálne
zabezpečenie v športových triedach ľadového hokeja. Hodiny telesnej výchovy a športovú a
pohybovú prípravu zabezpečujú kvalifikovaní učitelia telesnej výchovy a profesionálni tréneri
s príslušnou kvalifikáciou.
Povinnosti trénerov:
 vypracovať plán prípravy na školský rok,
 vedenie agendy o jednotlivých žiakoch,
 zabezpečovať pedagogický dozor nad žiakmi v športových triedach pri športových
podujatiach,
 spolupracovať a komunikovať s vedením školy, s triednym učiteľom a rodičmi pri
výchovných, vzdelávacích, zdravotných a športových problémoch.
3.
Výber, zaraďovanie a vyradenie žiakov zo športovej triedy
Rozhodujúce kritériá pri výbere žiakov do športovej triedy sú talentové skúšky, ktoré budú
pozostávať z disciplín zameraných na všeobecnú a špeciálnu pohybovú výkonnosť.
Ďalšie podmienky zaradenia do športovej triedy:
 školský prospech s limitom,
 somatotyp žiaka ( výška a hmotnosť ),
 lekárske vyšetrenie zdravotného stavu s odporúčaním lekára,
 všestranné motorické testy.
Výber žiakov zabezpečuje komisia pre prijatie do športovej triedy.

Zloženie komisie :

- zástupca školy
- tréner HK
- učiteľ TSV

Vyradenie žiaka zo športovej triedy:
Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do normálnej triedy v
polroku alebo na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov:
a) pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy,
b) pre neuspokojivé správanie,
c) zo zdravotných dôvodov na návrh lekára,
d) na žiadosť zákonného zástupcu žiaka.
4.
Výchovno-vzdelávací proces
Práva a povinnosti žiakov športových tried v škole:
 Žiaci športových tried sú riadnymi žiakmi školy a v oblasti výchovy, vzdelávania a
hodnotenia majú rovnaké práva a povinnosti ako ostatní žiaci školy.
 Reprezentujú nielen svoju osobu, školu, hokejový klub, ale aj mesto Púchov, a s tým
súvisí aj správanie sa na verejnosti.
 Plne rešpektujú pokyny pedagógov, trénerov, vedúcich mužstiev.
 Snažia sa o dobré študijné výsledky, majú pravidelnú a včasnú dochádzku do školy.
 Rešpektujú vnútorný školský poriadok a riadia sa podľa neho.

