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Úvodné ustanovenia 

1. Štatút športových tried (ďalej len ŠT) upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o 
žiakov športových tried na Základnej škole, Námestie Jána Pavla II. 827, vo Vranove nad 
Topľou a osobitosti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v týchto triedach. 

 
2. Športová trieda je trieda určená pre žiakov 5.-9. ročníka so športovým nadaním v súlade s 

§103 – 106 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 MŠ SR o základnej škole. 

 
3. Na zabezpečenie činnosti ŠT uzatvárajú základná škola, zriaďovateľ, športový klub, príp. 

príslušný športový zväz k 1.9. 2013 písomnú dohodu o personálnom, materiálnom a 
finančnom zabezpečení ich činnosti s dobou platnosti na 4 roky. 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v športových triedach 

1. Do jednej ŠT v ročníku sa zaraďujú žiaci týchto športových odvetví: 
a. futbal  chlapci, 
b. futbal dievčatá. 

 
2. Podľa školského učebného plánu ISCED 2 športová príprava sa vyučuje od piateho ročníka po 

deviaty v počte štyroch vyučovacích hodín týždenne.. 
 
3. Pre žiaka, ktorý je žiakom ŠT je povinnou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu aktívna 

účasť na zápasoch, pretekoch a  sústredeniach.  
 
4. Pre zabezpečenie koordinácie výchovno-vzdelávacej činnosti a športovej prípravy zriadi 

riaditeľ školy poradný orgán Radu ŠT. Členmi rady sú spravidla zástupca riaditeľa školy, 
zástupca príslušného športového klubu, tréner, zástupca rodičov. 

 

Personálne zabezpečenie 

1. Telesnú výchova v ŠT vyučuje v počte 2 vyučovacích hodín týždenne kvalifikovaný pedagóg. 
 
2. Športovú prípravu v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne vyučuje kvalifikovaný pedagóg 

s trénerskou kvalifikáciou. 
 
 



Základná škola, Námestie Jána Pavla II. 827, 
093 01  Vranov nad Topľou 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
IČO: 37873385   Telefón: (00421) 057/4463626   e-mail:  skola@zslucnavt.edu.sk 
     (00421) 057/4887560    riaditel@zslucnavt.edu.sk  

Finančné zabezpečenie 

1. Činnosť športových tried finančne zabezpečuje zriaďovateľ normatívnym financovaním. 
 
2. Na činnosť športových tried môžu formou darov prispievať aj iné fyzické a právnické osoby, 

prostredníctvom Občianskeho združenia Lúčik, ktorý je pri Základnej škole. 
 

Prijímanie, zaraďovanie a vyraďovanie žiakov 

1. Do športovej triedy ( 5.ročník ) môže byť prijatý na základe podmienok 
- výborný zdravotný stav, 
- prospech a správanie, 
- na základe testov všeobecne a špeciálnej pohybovej výkonnosti. 

  
2. Do ŠT môže riaditeľ školy prijať žiaka aj do vyššieho ročníka na základe preukázaného 

športového nadania a za predpokladu neprekročenia počtu žiakov v triedach v súlade s § 29  
odst. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon. 

 
3. Škola umožňuje: 

- nadaným žiakom prestúpiť počas školského roka z inej triedy do športovej triedy,  
- nadaným žiakom prestúpiť počas školského roka z inej školy, na ktorej nie sú športové  

triedy, do športovej triedy (po splnení vyššie uvedených požiadaviek). 
 

Činnosť rodičov v ŠT 

1. Zabezpečovať pravidelnosť dochádzky hráča na tréningový proces a prípadne nominácie na 
zápas, včasnosť príchodu k autobusu. 

 
2. Prípadnú neúčasť včas oznámiť trénerovi mužstva. 
 
3. Rodičia sa zaväzujú nezasahovať do tréningového procesu a organizácie mužstva, pričom   

svoje postrehy môžu konzultovať s trénerom. 
 

Materiálno-technické zabezpečenie 

1. Na zabezpečenie kvalitných podmienok pre výučbu športovej a telesnej výchovy zabezpečí ZŠ 
športové priestory na športové odvetvie futbal. ZŠ poskytne telocvičňu, futbalové ihrisko s 
umelou trávou, šatne, učebné pomôcky a výučbu telesnej a športovej výchovy pre športové 
triedy.  

 
2. Ostatné materiálno-technické zabezpečenie rieši každý športový klub samostatne. 
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Povinnosti trénerov 

1. komplexne vykonávať trénerskú a metodickú činnosť v príslušnom družstve vrátane 
organizácie a riadenia všetkých ostatných nadväzujúcich činností, ktoré priamo zodpovedajú s 
chodom tohto družstva, 

 
2. riadiť realizačný tím a hráčov družstva, 
 
3. dbá o systematické včasné a kvalitné doplňovanie hráčov, 
 
4. stanovuje tréningovú koncepciu a spôsob jej realizácie vrátane organizačného zabezpečenia, 
 
5. viesť ročný plán činnosti, 
 
6.  evidovať dochádzku hráčov na tréningový proces a zápasy, 
 
7. vykonať a vyhodnotiť s družstvom testovania všeobecných a špeciálnych motorických 

schopností, 
  
8. vzdelávať sa v duchu najnovších moderných poznatkov a trendov v tréningovom                            

a metodickom procese vo futbale. 
 

Povinnosti hráčov ŠT 

1. zúčastňovať sa na tréningovej činnosti, zápasov na ktoré je nominovaný a ostatných činností 
priamo súvisiacich s tréningovou činnosťou a zápasmi, 

 
2. ospravedlňovať svoju neúčasť na tréningu, 
 
3. vzorne reprezentovať školu a MFK Vranov nad Topľou, 
 
4. dosahovať požadované vyučovacie a športové výsledky, 
 
5. dodržiavať vnútorný školský poriadok školy. 

 

Zásady vylúčenia žiaka zo ŠT 

Žiak ŠT môže byť z nej vylúčený z nasledovných dôvodov: 
 
1. Dosahovanie neuspokojivých výsledkov v hodnotení prospechu 
- na polročnom vysvedčení má nedostatočnú – podmienečne vylúčený, 
- na koncoročnom vysvedčení, ak žiak nesplnil podmienky postupu do vyššieho ročníka. 
 
 



Základná škola, Námestie Jána Pavla II. 827, 
093 01  Vranov nad Topľou 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
IČO: 37873385   Telefón: (00421) 057/4463626   e-mail:  skola@zslucnavt.edu.sk 
     (00421) 057/4887560    riaditel@zslucnavt.edu.sk  

Opatrenia v prípade zhoršenia prospechu 
• Triedny učiteľ po konzultácii, oboznámení zo strany vyučujúcich, napomenie žiaka k väčšej 

usilovnosti, vyzve  ho ku zlepšeniu prospechu. 
• Ak si žiak prospech neopraví a nedôjde k náprave nasleduje zastavenie športovej činnosti. 
• V prípade, že nedôjde ku zlepšeniu prospechu nasleduje individuálny pohovor s rodičmi žiaka 

a upozorňuje na možnosť vylúčenia žiaka so ŠT v zmysle štatútu ŠT. 
 
2. Hodnotenie správania  
- na polročnom vysvedčení na druhý stupeň zo správania, 
- na polročnom vysvedčení tretí stupeň zo správania, 
- na koncoročnom druhý resp. tretí stupeň zo správania. 
 
Opatrenia v prípade zhoršenia správania 
V prípade, že sa žiak opakovane nedodržiava pravidlá správania a školský poriadok: 
• Učiteľ, tréner udelí žiakovi napomenutie k zlepšeniu správanie. 
• V prípade, že nedôjde po napomenutí k zlepšeniu správania dôjde k zastaveniu športovej činnosti. 
• V prípade, že nedôjde ani po druhom napomenutí k zlepšeniu správaniu, dôjde k predvolaniu 

a pohovoru s rodičom žiaka a upozornenie na možnosť vylúčenia žiaka so ŠT v zmysle štatútu ŠT. 
 
3. Športové 
- zhoršenie zdravotného stavu, 
- nenaplnenie výkonnostných ukazovateľov všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti, 
- bez akéhokoľvek ospravedlnenia sa nezúčastňuje tréningového procesu (nezáujem zo strany žiaka 

a rodiča ), 
- opakovane neplní pokyny trénerov ani po menších disciplinárnych opatreniach. 
 

Záverečné ustanovenia 

1. Štatút nadobúda platnosť podpisom zainteresovaných strán, v prípade potreby je možné po vzájomnej 
dohode doplniť, prípadne zmeniť jednotlivé ustanovenia, bez toho aby bolo nutné vytvoriť nový štatút. 
Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a musia byť odsúhlasené a podpísané všetkými 
zainteresovanými stranami formou prílohy. 

 
2. Štatút je možné zrušiť na základe vzájomného dohovoru písomnou formou a to vždy s termínom 30. 

mája príslušného kalendárneho roka, pričom ŠT musia fungovať minimálne do 30. júna príslušného 
roka tak, aby nebol narušený chod školy. 

 
3. V prípade, že jedna zo zúčastnených strán nedodržiava vzájomne dohodnuté podmienky a neplní si tak 

svoje povinnosti voči ŠT, je možné odstúpiť jednostranne od dohody, ale jej definitívna platnosť 
nastane k 30. júnu príslušného roka. Do tohto termínu sú zainteresované strany povinné zabezpečiť 
chod ŠT na príslušnej úrovni. 

 
Vo Vranove nad Topľou, 30.8.2013 
 
 
 
 
..........................................   .............................................                           ........................................... 
       Základná škola                                          MFK Vranov nad Topľou                             Mesto Vranov nad Topľou  


