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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Štatút športových hokejových tried (ďalej len ŠHT) upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o 

    žiakov športových tried na Základnej škole Golianova 8 v Banskej Bystrici 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 M)Š SR o základnej škole. 

3. Na zabezpečenie  činnosti ŠHT  uzatvárajú štatutár ZŠ Golianova 8 a klub HC´05 Banská Bystrica, k 

    1.9. daného roka písomnú dohodu o personálnom, materiálnom a finančnom  zabezpečení  ich činnosti 

    s dobou platnosti na 1 rok. 

 

Čl.2 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu  v športových triedach 

 

1. Do jednej ŠHT v ročníku sa zaraďujú žiaci  tohto športového odvetvia : 

    Ľadový hokej 

2. Učebný plán v ŠHT vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho 

    programu. 

3. Pre žiaka, ktorý je žiakom ŠHT je povinnou súčasťou  výchovnovzdelávacieho procesu  každý  

   tréning /okrem PN/,   zápas (podľa nominácie trénerom), sústredenie nad rámce učebného  plánu  v  

  Školskom vzdelávacom programe. 

4. Pre zabezpečenie koordinácie výchovno-vdelávacej činnosti a  športovej prípravy zriadi riaditeľ školy 

    ako svoj poradný orgán Radu ŠHT, ktorý je zložený  s trénerov a triednych učiteľov. 

5.Presun žiakov na zimný štadión je individuálny, s tým že žiaci sú poučení o BOZ 
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Čl.3 

Personálne zabezpečenie 

1. Telesnú a športovú výchovu v ŠHT zabezpečuje v počte 2 vyučovacích hodín ZŠ. 

2. Športovú prípravu zabezpečuje tréner, ktorý má pracovnú zmluvu so základnou školou v rozsahu 6 až 9  

   vyučovacích hodín podľa rozvrhu športovej triedy  podľa ročník. 

3. Športovú prípravu zabezpečuje hokejový  klub pedagogickým zamestnancom, ktorý spľňa príslušnú 

    trénerskú kvalifikáciu. 

4. ZŠ uzatvára so zamestnancom hokejového klubu Dohodu o vykonaní práce na príslušný školský rok. 

5. Povinnosti hlavných trénerov : 

   -  vypracovať plán  prípravy /RTC/ na školský rok /sezónu/ 

-  povinnosť viesť tréningový denník 

-  vedenie agendy o jednotlivých žiakoch – osobné listy a evidenčné listy  /výsledky-testovania, počet     

zápasov, reprezentačné štarty, kvantitatívne ukazovatele tréningového plánu, ..../ spracovať   

 a vyhodnotiť športovú činnosť ŠHT v sezóne do 30.04. 

- zabezpečovať pedagogický dozor nad žiakmi ŠHT pri športových podujatiach 

- spolupracovať a komunikovať s vedením školy, s triednym učiteľom a rodičmi  pri výchovných,      

vzdelávacích , zdravotných a športových problémoch 

-  zúčastňovať sa na zasadnutiach trénerskej rady v rámci hokejového klubu, Rad ŠHT, 

pedagogických rád, triednych schôdzí rodičovského združenia, na ktoré ich prizýva v rámci školy 

triedny učiteľ. 

Čl.4 

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. 

Čl.5 

Zdravotné zabezpečenie 

1. Žiaci minimálne jeden krát do roka absolvujú komplexné lekárske  vyšetrenie u športového lekára, 

ktoré zabezpečuje klub. 
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2. Klub HC´05 Banská Bystrica zabezpečí  pre žiakov ŠHT regeneráciu síl. 

3. Počas zápasov, sústredení je zabezpečená zdravotná  služba na náklady  hokejového klubu. 

Čl.6 

Materiálno-technické zabezpečenie 

1. Na zabezpečenie kvalitných podmienok pre výučbu športovej  a telesnej výchovy mimo ľad zabezpečí 

základná škola  telocvičňu  a športový areál v objekte školy, pomôcky  a zariadenia pre potreby 

športových tried.  Pre ostatných členov klubu môžu byť uvedené priestory prenajímané na základe finan- 

čnej dohody . 

2. Hokejový klub poskytuje ľadovú plochu na výuku športovej prípravy a na majstrovské, prípravné  zá- 

pasy a turnaje, taktiež pre každú športovú triedu. 

Čl.7 

Prijímanie, zaraďovanie a vyraďovanie žiakov 

1. Prijímanie žiakov do športových tried sa uskutočňuje na základe splnenia podmienok stanovených v 

bode 2 Čl.7 tohto štatútu. 

2. Do ŠHT sa vyberajú športovo-talentovaní žiaci z rôznych základných škôl na základe výberu, súhlasu 

lekára a zákonného zástupcu žiaka. Výber sa uskutočňuje na základe výsledkov dosiahnutých pri ove- 

rovaní schopností a predpokladov  podľa  stanovených testov SZĽH počas prípravy  v prípravke a na 

 základe dosahovaných výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

3. Do ŠHT môže riaditeľ školy prijať žiakov  aj  do vyššieho ročníka  na základe preukázaného 

športového nadania a za predpokladu neprekročenia počtu žiakov v triedach v súlade s § 29 ods.5 zákona 

č.245/2008  Z.z. školský zákon, respektíve udelením výnimky zriaďovateľom. 

4. Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej prípravy pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy, 

pre neplnenie výchovno- vzdelávacích požiadaviek, zo zdravotných dôvodov na návrh lekára, na 

žiadosť zákonného zástupcu žiaka. 

5. Pri vyraďovaní žiaka zo ŠHT postupuje riaditeľ školy v zmysle § 12 ods 5 Vyhlášky MŠ SR o ZŠ č. 

320/2008. 
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Zásady vylúčenia žiaka zo ŠHT 

Žiak športovej hokejovej triedy môže byť z nej vylúčený z nasledovných dôvodov: 

 

1.  PROSPECHOVÝCH 

� na polročnom vysvedčení má nedostatočnú známku – podmienečné vylúčenie 
� na koncoročnom vysvedčení ak žiak nesplnil podmienky postupu do vyššieho ročníka t.j. 

neprospel ani po opravných skúškach. 

Disciplinárne opatrenia v prípade zhoršenia prospechu: 

V prípade, že sa žiak nepripravuje na vyučovanie a jeho dosahované výsledky primerane nezodpovedajú 

daným schopnostiam (dochádza k výraznému zhoršeniu prospechu) triedny učiteľ postupuje nasledovne: 

• Triedny učiteľ (po konzultácii, oboznámení zo strany vyučujúcich) napomenie žiaka k väčšej 
usilovnosti, vyzve ho k zlepšeniu prospechu a oboznámi o tom rodičov. 

•  Ak  žiak k štvrťročnému a trištvrteročnému  hodnoteniu dostal napomienku o neprospievaní 
z daného predmetu nasleduje zastavenie športovej činnosti /zápasy, turnaje/: 

 
1. Na jeden týždeň v prípade, že sa jedná o zhoršenie prospechu za jeden predmet. 

2. Na dva týždne v prípade, že sa jedná o zhoršenie prospechu za dva predmety. 

3. Na tri týždne v prípade, že sa jedná o zhoršenie prospechu za tri a viac  predmetov.  

• V prípade, že nedôjde k zlepšeniu prospechu k polročnej klasifikácii nasleduje individuálny 
pohovor s písomným zápisom s rodičmi žiaka (za prítomnosti žiaka) a upozornenie na možnosť 
vylúčenia žiaka zo ŠHT v zmysle štatútu ŠHT. 

• V prípade, že na koncoročnom vysvedčení, je žiak klasifikovaný známkou neprospel, následne 
neurobí opravnú skúšku, bude zo ŠHT vylúčený. 
 

O všetkých uvedených opatreniach triedny učiteľ informuje rodičov žiaka a hlavného trénera danej ŠHT. 
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2. VÝCHOVNÝCH 

� Na vysvedčení má druhý stupeň zo správania – podmienečné vylúčenie. 
� Na vysvedčení má tretí, štvrtý stupeň zo správania  – vylúčenie zo ŠHT. 
 

Disciplinárne opatrenia v prípade zhoršenia správania: 

V prípade, že sa žiak opakovane dopúšťa i napriek upozorneniam zo strany učiteľa, trénera  

výchovných priestupkov (porušenie školského poriadku, tréningového poriadku) dochádza zo strany 
učiteľa, trénera k nasledovnému postupu: 

• Učiteľ, tréner udelí žiakovi napomenutie k zlepšeniu správania. 

 

• V prípade, že nedôjde po napomenutí k okamžitému  zlepšeniu správania,  dôjde k predvolaniu 

a pohovoru s rodičmi žiaka  (za prítomnosti  žiaka),  žiakovi sa zastavuje športová činnosť na 

obdobie dvoch týždňov  (zápasy a turnaje) . 

 

• V prípade, že nedôjde ani po druhom napomenutí k zlepšeniu správania, žiak naďalej nerešpektuje 

zásady školského poriadku a opakovane sa dopúšťa  výchovných priestupkov, dôjde k predvolaniu 

a pohovoru s rodičmi žiaka  (za prítomnosti  žiaka), pričom riaditeľ ZŠ preradí žiaka do 

všeobecnej triedy na danej škole so zastavením športovej činnosti (tréningy, zápasy, turnaje) po 

dobu jedného mesiaca a upozornenie na možnosť trvalého vylúčenia žiaka zo ŠHT v zmysle 

štatútu ŠHT. 

O všetkých uvedených opatreniach sa vzájomne informujú triedny učiteľ, rodič a hlavný tréner danej 
ŠHT.  

 

3. ŠPORTOVÝCH 

� Zhoršenie zdravotného stavu (na žiadosť  rodiča doložené lekárskym potvrdením). 
� Neplnenie 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 disciplinárnych opatreniach (trestoch). 
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Čl.8 

Povinnosti rodičov 

Rodičia športovca sú po odovzdaní záväznej prihlášky svojho syna/dcéry a po nasledujúcej nomi- 

nácii do ŠHT povinní: 

� Zabezpečovať pravidelnosť dochádzky športovca na tréningový proces, v prípade nominácie na 

zápas, včasnosť príchodu k autobusu, prípadne na ZŠ, štadión. 

� Prípadnú neúčasť hráča včas  oznámiť vedúcemu družstvu, resp. hlavnému trénerovi. 

� Ospravedlniť trénerovi, tr. učiteľovi svoje dieťa v prípade choroby, iných záležitostí – písomnou 

formou, e-mailom, telefonicky. 

� Ak žiak trénuje s vyšším ročníkom, rodič je povinný požiadať riaditeľstvo ZŠ o uvoľnenie 

z vyučovacieho procesu, samozrejme po dohode a  konzultácii s triednym učiteľom, zameškané 

učivo je žiak povinný si individuálne doštudovať, žiakovi nevyplývajú žiadne úľavy na jeho 

vedomosti. 

 

Čl.9 

Povinnosti žiakov 

 

Po nástupe do športovej hokejovej triedy je žiak povinný: 

� Zúčastňovať sa tréningovej činnosti, zápasov na ktoré je nominovaný a ostatné činností 

priamo súvisiacich s tréningovou činnosťou, zápasmi, turnajmi. 

� Dosahovať požadované vyučovacie a športové výsledky. 

� Vzorne reprezentovať hokejový klub ako aj školu. 

� V príprave na tréning a zápas podriadiť sa pokynom trénerov, resp. vedúcemu družstvu. 

� Spoločensky a disciplinovane vystupovať voči trénerom  a spoluhráčom , vedením  družstva 

a funkcionárom klubu. 

� Dodržiavať školský poriadok ZŠ. 
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Čl.10 

Záverečné ustanovenia 

1. Štatút nadobúda platnosť podpisom zainteresovaných strán, v prípade potreby je možné 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 pod- 

písané  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 ŠHT musia fungovať minimálne do 30.júna prísluš- 

ného 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 ŠHT , je možné odstúpiť jednostranne od dohody, ale jej definitívna  plat- 

nosť nastane k 30. júnu príslušného roka. Do tohto termínu sú zainteresované strany povinné zabez- 

pečiť chod ŠHT na príslušnej úrovni. 

 

V Banskej Bystrici 1.9.2012 

 

...................................................                                             ........................................................... 

            Michal Longauer                                                                     PaedDr.Peter Zlevský 

  Predseda združenia HC´05 Banská Bystrica                         Riaditeľ ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica 

  

 


