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Upravené kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium
pre školský rok 2020/2021
(1. kolo)
Upravené kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 boli vypracované
v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Rozhodnutia ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 29.4.2020 a vzťahujú sa na prijímanie uchádzačov
o štúdium do týchto študijných odborov strednej športovej školy:
 7451 J športové gymnázium (denná forma štúdia, 4 roky)
 7471 M športový manažment (denná forma štúdia, 4 roky)
Študijné odbory v experimentálnom overovaní:
 7475 M digitálne služby v športe (denná forma štúdia, 4 roky)
 7476 M spracovanie dát v športe (denná forma štúdia, 4 roky)
Prijímacími skúškami sa overuje:
 zdravotná spôsobilosť uchádzača na výkon športovej činnosti (Potvrdenie vydá všeobecný
lekár a predloží zákonný zástupca prijatého žiaka najneskôr do 31.8.2020),
 prospech dávajúci predpoklady na zvládnutie štúdia v daných študijných odboroch,
 špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie na zvládnutie študijného odboru strednej
športovej školy.
DRUHY ŠPORTOV PRE POTREBY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
 Kolektívne športy
 basketbal, volejbal, futbal, hokej, florbal, futsal, prípadne iné športy podľa záujmu
uchádzačov, podmienok a možností školy.
 Individuálne športy
 cyklistika, plávanie, tenis, atletika, karate, judo, vodný slalom, športové potápanie,
športová gymnastika – fitnes, stolný tenis, zjazdové lyžovanie, lukostreľba,
motorizmus, krasokorčuľovanie, jazdectvo, prípadne iné športy podľa záujmu
uchádzačov, podmienok a možností školy.
INFORMÁCIA PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A VÝCHOVNÝCH PORADCOV
V prihláške je potrebné uviesť druh športového odvetvia a súčasne priložiť POTVRDENIE
o členstve v športovom klube v danom športe.
TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
 od 19. mája do 29. mája 2020
 konkrétny termín bude pre každého uchádzača upresnený prostredníctvom webového sídla
školy, e-mailom alebo telefonicky.
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POČET PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV DO JEDNOTLIVÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Študijný odbor

Druh športu

Počet žiakov

kolektívne športy
individuálne športy

7451 J športové gymnázium

SPOLU
kolektívne športy
individuálne športy

7471 M športový manažment

SPOLU
kolektívne športy
individuálne športy

7475 M digitálne služby v športe

SPOLU
kolektívne športy
individuálne športy

7476 M spracovanie dát v športe

SPOLU
SPOLU v školskom roku 2020/2021 pre Strednú športovú školu:

30
10
40
15
5
20
7
3
10
7
3
10
80 žiakov

POČET OTVÁRANÝCH TRIED
Študijný odbor
7451 J športové gymnázium
7471 M športový manažment
7475 M digitálne služby v športe
7476 M spracovanie dát v športe
SPOLU v školskom roku 2020/2021 pre Strednú športovú školu:

Počet tried
2
1
0,5
0,5
4 triedy
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OBSAH A KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Kritériá

Charakteristika

Spôsob určenia

1.1

Výsledné známky z povinných
predmetov
(PRO)

v 8. ročníku v 2. polroku ZŠ a v 1. polroku 9. ročníka
ZŠ z vyučovacích predmetov SJL a MAT
Výpočet za každú známku samostatne

POČET BODOV =
5 . (4 – známka) . (4 – známka)
známka 5 sa do vzorca započítava s
hodnotou 4.

1.2

Výsledná známka z profilového
predmetu
(VZvPP)

v 8. ročníku v 2. polroku ZŠ a v 1. polroku 9. ročníka
ZŠ z vyučovacieho predmetu BIO
Výpočet za každú známku samostatne

POČET BODOV =
3 . (4 – známka) . (4 – známka)
známka 5 sa do vzorca započítava s
hodnotou 4.

1.3

Výsledné známky
z doplnkových predmetov
(VZzDP)

v 8. ročníku v 2. polroku ZŠ a v 1. polroku 9. ročníka
ZŠ z vyučovacích predmetov CUJ
Výpočet za každú známku samostatne

POČET BODOV =
2 . (4 – známka) . (4 – známka)
známka 5 sa do vzorca započítava s
hodnotou 4.

2

Priemerný prospech
(PP)

3.1

Športová súťaž alebo športová
výkonnosť
(ŠSaŠV)

3.2

Špeciálne motorické testy
(VaŠMT)
Zdravotný stav

prospech do 1,00 zo všetkých vyučovacích predmetov v posledných 3 školských rokoch – 6., 7.,
8. ročník (polrok aj koniec roka).
Individuálne športy: umiestnenie v športovej súťaži v danom športovom odvetví na úrovni
celoslovenskej súťaže (M SR) v posledných dvoch rokoch (od 100. do 1. miesta).
Preukazuje sa z dostupných výsledkových listín príslušnej národnej športovej federácie.
Kolektívne športy: aktívny hráč športového klubu v danom športovom odvetví v ligových
súťažiach v posledných dvoch rokoch (od 5. ligy do najvyššej súťaže).
Preukazuje sa potvrdením klubu, resp. výpisom z dostupného športového portálu.
Prezenčné testovanie špeciálnych zručností v príslušnom športovom odvetví. 4 vybrané testy
podľa príslušného športového odvetvia v bodovom rozsahu 0 až 25 za každý vykonaný test.

Počet bodov

0 až 180 bodov

0 až 54 bodov

0 až 36 bodov
15 bodov
(5+5+5)

0 až 100 bodov

0 až 100 bodov

Nevyhnutným predpokladom prijatia je predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti uchádzača. Postačuje potvrdenie
od všeobecného lekára, ktoré uchádzač, resp. zákonný zástupca uchádzača predloží najneskôr do 31.8.2020.
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PODMIENKY PRE ÚSPEŠNÉ VYKONANIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
 Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 150 bodov.
 Úspešní uchádzači budú prijatí v poradí podľa počtu dosiahnutých bodov v prijímacej
skúške v závislosti od jednotlivých druhov športu.
 V prípade, že nebude naplnený počet uchádzačov pre kolektívne športy, resp. individuálne
športy, škola môže upraviť počty prijímaných uchádzačov v jednotlivých druhoch športu
podľa dosiahnutých výsledkov prijímacích skúšok.
 V prípade rovnosti bodov rozhodujú ďalšie pomocné kritériá v poradí:
 väčší počet bodov za kritériá č. 3
 dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu.
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 Termín na podanie, resp. presun podanej prihlášky je do 13. mája 2020 (pričom
rozhoduje dátum doručenia strednej škole).
 Uchádzač prijatý na strednú školu doplní potvrdenia od lekára, ktoré sa pripája k prihláške
na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.
 Ostatné potvrdenia preukazujúce splnenie kritérií 3.1 (športová súťaž a športová
výkonnosť) predloží uchádzač najneskôr v čase konania špeciálnych motorických
testoch (kritérium 3.2), resp. zašle e-mailom na vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk do
daného termínu konania špeciálnych motorických testov.
 Kód uchádzača v pozvánke na prijímacie skúšky zaslaný uchádzačom do 16. marca 2020
zostáva v platnosti aj naďalej. Žiakom, ktorí predložili prihlášku v termíne do 13. mája
2020 bude kód uchádzača poskytnutý v čase konania špeciálnych motorických testov.
 Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v
riadnom termíne, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín za predpokladu, že dôvod
neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého
uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
 Výsledky prijímacieho konania, a teda zoznam uchádzačov podľa výsledkov
prijímacieho konania zverejní riaditeľ školy na výveske školy a na webovom sídle školy
www.sportovaskolaza.sk do 29. mája 2020 po 13,00 hod. Zoznam obsahuje poradie
uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom (z pozvánky zaslanej do 16.3.2020)
zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu,
či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne, spoločne s informáciou
o prijatí, resp. neprijatí na štúdium.
 Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, doručí škola do 29. mája 2020 rozhodnutie
o prijatí e-mailom, resp. poštou.
 Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača potvrdí nastúpenie, resp. nenastúpenie na
štúdium na priloženom formulári, ktorý vyplní, podpíše, zoskenuje a zašle e-mailom na
peter.hruska@sportovaskolaza.sk, resp. zašle poštou na adresu školy: Spojená škola,
Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina.
 V prípade predloženia formuláru o nenastúpení na štúdium bude takto uvoľnené miesto
ponúknuté ďalšiemu úspešnému uchádzačovi v poradí, ktorý bol neprijatý pre nedostatok
miesta a jeho zákonní zástupcovia v stanovenej lehote voči takémuto rozhodnutiu podali
odvolanie (5 dní od doručenia rozhodnutia).
o Do 5. júna 2020 bude zverejnený počet obsadených miest a počet voľných miest na
webovom sídle školy.
o Do 15. júna 2020 riaditeľ školy oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho
konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
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 Bližšie informácie dostanú záujemcovia o štúdium na telefónnom čísle 0908 902 252
(PaedDr.
Vladimír
Kuťka)
alebo
prostredníctvom
e-mailu
vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk.
 V prípade, že pre dané športové odvetvie nebude dostatočný počet žiakov na otvorenie
skupiny športovej prípravy, žiaci budú mať zabezpečenú všestrannú pohybovú prípravu.
 Vzhľadom k mimoriadnej epidemiologickej situácii musia byť splnené všetky platné
nariadenia hlavného hygienika SR o používaní ochranných osobných prostriedkov (rúško)
a dodržiavaní 2 metrového odstupu od iných osôb a rešpektovaní Usmernenie k opatreniu
Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre
bezkontaktný šport.
 Aktuálne hygienické a bezpečnostné opatrenia pre realizáciu prijímacích skúšok
prezenčne budú zverejnené do 19. mája 2020 na webovom sídle školy.
 Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade dňa 05.05.2020 a platia od 07.05.2020.
 Kritériá sú zverejnené na webovom sídle školy: www.sportovaskolaza.sk.

V Žiline dňa 05.05.2020

PaedDr. Peter Hruška, v. r.
riaditeľ školy

