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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __ /2021
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstva v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
I.

schváliť:
1. Zriadenie triedy so športovou prípravou (športová trieda) so zameraním na loptové
hry hádzaná, basketbal a iné v Základnej škole, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina
od 1. septembra 2022.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina požiadala o schválenie zriadenia triedy so
športovou prípravou (športová trieda) so zameraním na loptové hry hádzaná, basketbal a iné od
1. septembra 2022. Zriadeniu takejto triedy predchádza schválenie v mestskom zastupiteľstve.
Žiadosť je v súlade s § 103 až 105 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) v a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predpokladaný počet žiakov: 15 – 29 (v školskom roku 2022/2023)
Predpokladaný počet tried so športovou prípravou: jedna trieda v každom ročníku 2. stupňa ZŠ,
postupne so začiatkom od 5. ročníka v školskom roku 2022/2023. Špecializácia hádzaná,
basketbal a iné
Školský rok a dátum, v ktorom sa má trieda zriadiť: školský rok 2022/2023, 01.09.2022 (5.
ročník ZŠ)
Kritériá na overenie špeciálnych schopností, zručností, nadania žiakov: v prílohe č. 1
Termín konania skúšok: máj 2022 (skúšky do 5. ročníka)
Odborne kvalifikované personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu:
Basketbal: Ing. Pavol Gerát - odborný garant, zodpovedný za zabezpečenie kvalifikovaných
trénerov
Hádzaná: Renáta Bartková - odborná garantka, zodpovedná za zabezpečenie kvalifikovaných
trénerov
Technické a materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu: základná škola –
priestory telovýchovného pavilónu
Telovýchovné subjekty, s ktorými bude škola uzatvárať dohodu o spolupráci pri zabezpečovaní
športovej triedy: basketbal: BKM Žilina - Závodie OZ
hádzaná: Slovan Malá Fatra – hádzanársky klub Žilina
Vyjadrenie rady Rady školy pri ZŠ Nám. mladosti 1, Žilina: v prílohe č. 2

Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Žilina.
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Príloha č. 1
KRITÉRIA VÝBERU ŽIAKOV DO ŠPORTOVEJ TRIEDY ZAMERANEJ NA
LOPTOVÉ HRY.
Výberu do športových tried sa môžu zúčastniť žiačky so záujmom o loptové hry, ktoré úspešne
ukončia 4. ročník základnej školy.
KRITÉRIA VÝBERU:
ZÁKLADNÝ VÝBER:
- Zdravotný stav ( o spôsobilosti znášať tréningové zaťaženie - rozhoduje lekár),
- Telesná stavba (meriame telesnú výšku, hmotnosť),
- Vôľové, psychické vlastnosti, schopnosť pracovať v kolektíve (posúdi školský psychológ)
ŠPECIALIZOVANÝ VÝBER:
Motorické testy všeobecnej pohybovej prípravy:
- Skok do diaľky z miesta (faktor odrazovej sily dolných končatín)
- Ľah - sed (ukazovateľ sily brušných svalov)
- ohyb (ukazovateľ pružnosti, ohybnosti)
- Skok na švihadle 30s (faktor kondičnej pripravenosti)
- člnkový beh 4x10 m (faktor akceleračnej rýchlosti a obratnosti)
Max. počet bodov v jednom teste je 10 bodov a podmienka pre splnenie testu je zisk min. 4
bodov.
PODMIENKY ÚSPEŠNÉHO VYKONANIA SKÚŠOK:
Vyhodnotením jednotlivých kritérií a absolvovaním pohybových testov výberová komisia získa
informácie o pohybovej zdatnosti uchádzačov. Podľa výsledkov testov a splnenia ostatných
kritérií sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do športovej triedy.

Hodnotenie športovej výkonnosti hádzaná (SLOVAN MALÁ FATRA – HK ŽILINA)

Všeobecné pohybové schopnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skok do diaľky z miesta
Beh na 30 m
Hod plnou loptou 1 kg spoza hlavy z miesta
Dosah v predklone na lavičke
Ľah/sed na 1 min
Člnkový beh 10x5 m

Špeciálne pohybové schopnosti:
1. Dribling s loptou 30 m
2. Slalom s loptou 30 m
3. Prihrávky o stenu na 1 min
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Príloha č. 2
Rada školy pri Základnej škole, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina
Zápisnica
zo zasadnutia Rady školy zo dňa 9.6.2021
Prítomní:
Viď. prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie, privítanie predsedom p. Kaličákom
2. Informácie riad. školy PaedDr. J.Kamenskej Halečkovej
- úprava RUP v školskom roku 2021/2022
- návrh vzniku športovej triedy od šk.r.2022/2023
-oboznámenie s Aktualizačným vzd. pedagogických a odborných zamestnancov
v šk.r.2020/2021
-zhodnotenie dištančného vzd. vrátane Adaptačného obdobia -projekty a granty výročná finančná správa - r. 2020 3.Informácie predsedu RS
4. Diskusia, hlasovanie a uznesenie
5. Záver
K bodu 1
Predseda p. Mgr. Michal Kaličák otvoril zasadnutie Rady školy (ďalej len RS) privítal
prítomných.
K bodu 2
P. riaditeľka podrobne informovala o RUP v šk.r.2021/2022 predovšetkým zmenách v vzd.
programe s dôrazom na čit.gramotnosť. Napr. Sova navýšený počet hodín v rámci
vyučovania, v 5.ročníku nebude druhý cudzí jazyk; navýšenie počtu vyuč.hodín v 7.ročníku
dejepis, geografia a i. Všetky zmeny sú rozpísané RUP (rámcový učebný plán) - príloha
zápisnice.
P. riaditeľka ďalej zhodnotila dištančné vzdelávanie a informovala ako prebiehalo adaptačné
obdobie po dištančnej výučbe. Materiál tvorí prílohu zápisnice.
Ďalšou dôležitou správou bol Plán profesijného rozvoja všetkých pedagogických a odborných
zamestnancov na 4. roky s ktorého sa spracováva ročný plán na každý rok. Škola podporuje
všetky formy vzdelávania na zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti pedagágov a
začínajúcich pedagógov. Umožňuje sprostredkovanie najnovších poznatkov z metodiky
vyučovania jednotlivých predmetov pedagogiky a príbuzných vied.
Tieto ciele škola zabezpečuje prostredníctvom sebavzdelávania učiteľov, organizovaním
vzd.učiteľov a profesijným rozvojom uč. navzájom v podmienkach školy.
Podprobnejšie informácie sú v pláne profesijného rozvoja - prílohe zápisnice.
Aktualizačně vzd.pre rok 2020/2021 pre 1.stupeň :
- programovanie - roboty - p. Oršulová 2h
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-Artefiletika - Kotríková 3 h
-Projekt - čítanie - Ozimý 2h
367- Čapeková 3h
2. stupeň:
lO h- školská psychologička: Sapietová : Efektívna komunikácia
ŠKD:
Artefiletika: Kotríková Aktivizačné hry: p. Ondrušková 367 - Čapeková Excel. p.
Pistovčáková
Informácia o projektoch:
Projekty - čitateľská gramotnosť pozastavený od 1.3.2021 Zelená škola Čerstvé hlavičky
Modernejšia škola IT akadémia
granty Nadácie Pontis
K bodu 3
P. Kaličák informoval o ukončení svojho pôsobenia v RŠ k 31.8.2021 z dôvodu ukončenia
povinnej šk.dochádzky dcéry Adriany žiačky 9.B triedy. V septembri bude voľba nového
predsedu RS.
K bodu 4
V diskusie sme rozobrali vznik športovej triedy od šk.r.2022/2023, na aký druh športu sa deti
budú pripravovať - hádzaná a basketbal, ktoré ročníky sa zapoja do športovej prípravy - 2.st. 5.
ročník; budú prebiehať skúšky na obsadenie žiakov do šport.triedy. P. predseda RS Kaličák dal
hlasovať o zriadení športovej triedy. Prítomní členovia RŠ v počte 9 hlasovali na otázku „Ste
za zriadenie športovej triedy šk.r.2022/2023?“ takto:
Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
RŠ sa uzniesla, že súhlasí s postupným zriadením športovej triedy 2. stupňa - jednej v
každom ročníku 2. stupňa so začiatkom od 5. ročníka v šk.r.2022/2023 špecializácia hádzaná, basketbal a i.
Po odsúhlasení zriadenia športovej triedy, členovia RŠ riešili text žiadosti o schválenie
zriadenia triedy so športovou prípravou, ktorý odošle ZŠ na Odbor školstva, kultúry a športu
pri MÚ Žilina.
K bodu 5
P. M. Kaličák poďakoval za účasť prítomným a ukončil zasadnutie RŠ.
Zapísala:
A.Hodoňová

Mgr. Michal Kaličák
Predseda RŠ
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