SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ

Zriadenie, činnosť a hodnotenie športových tried ZŠ a SŠ
I. Zriadenie ŠT
1. Športová trieda na základnej alebo strednej škole je trieda určená pre športovotalentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania.
2. Športové triedy sa zriaďujú pre športovo talentovaných žiakov po ukončení 4.ročníka
povinnej školskej dochádzky (ďalej ZŠ) a od 1.ročníka strednej školy , kde sú
vytvorené podmienky pre spoluprácu oddielu - klubu hádzanej (ďalej klubu) a školy.
Triedy na základnej škole pripravujú športovcov ml. a st. žiactva do družstiev
mladšieho dorastu, CTM, športových škôl. Triedy na strednej škole pripravujú
športovcov v kategórii ml. a st. dorastu s vysokou športovou výkonnosťou pre
prechod do družstiev hrajúcich v najvyšších súťažiach dospelých, prípadne 1.ligy
dospelých, vychovávajú reprezentantov s pozitívnym vzťahom k vlasti.
3. ŠT na školách zriaďuje riaditeľ školy na základe predchádzajúceho súhlasu
zriaďovateľa, po dohode s príslušným klubom . Návrh na zriadenie ŠT podáva škola a
klub písomne na SZH. Spolu s návrhom predloží aj platnú „Dohodu o zriadení
športovej triedy“ potvrdenú podľa bodu 4. Na základe „Dohody“ a po zaradení do
siete MŠ SR je ŠT zriadená.
4. Na zabezpečenie činnosti športových tried uzavierajú zúčastnené strany - zriaďovateľ
školy, škola, klub, písomnú „Dohodu o zriadení športovej triedy“. Dohoda obsahuje
podmienky (personálne, materiálne a finančné zabezpečení športových tried) a podiel
strán na zabezpečení činnosti ŠT.
5. V každej triede musí byť minimálne 16 chlapcov alebo 16 dievčat s platnou
registráciou SZH a členstvom ku klubu, pri ktorom je zriadená (za jednu ŠT sa počíta
skupina minimálne 16 chlapcov alebo 16 dievčat v jednom ročníku, t.j. ak sú v jednom
ročníku obe vekové kategórie, sú registrované ako dve ŠT, jedna ŠT/chlapci a jedna
ŠT/dievčatá).
6. Každoročne najneskoršie do 30.júna predloží škola v spolupráci s klubom na SZH
„Dodatok k dohode o zriadení ŠT“ s uvedením personálneho a finančného
zabezpečenia ŠT na nasledujúci školský rok.
7. Po prehodnotení plnenia kritérií pre ŠT, obsiahnutých v tejto smernici a následných
dokumentoch pre ŠT, vydaných MŠ SR a SZH, SZH rozhodne o predĺžení dohody na
ďalšie obdobie.

II. Prijímanie, zaraďovanie a vyraďovanie športovcov
1. Prijímanie žiakov do ŠT sa uskutočňuje na základe splnenia podmienok, stanovených
riaditeľom školy.
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2. Do športových tried sa zaraďujú žiaci na základe odporúčania lekára, súhlasu
zákonného zástupcu žiaka a po overení schopností a predpokladov pre systematickú
športovú prípravu v hádzanej.
3. Do ŠT zaraďuje športovo talentovaných žiakov riaditeľ školy do 30. júna.
4. Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej prípravy:
- pre neplnenie výchovno-vzdelávacích požiadaviek
- pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy a ak nie je u neho zaručený
výkonnostný rast
- na návrh školy alebo trénera ak sa zistí, že športovec nemá dostatočné morálno
vôľové predpoklady pre ďalší osobný rast (porušuje princípy morálky, disciplíny a
etiky)
- na návrh lekára zo zdravotných dôvodov
- na žiadosť zákonného zástupcu žiaka
- na žiadosť žiaka, so súhlasom zákonného zástupcu
5. vyradení žiaka zo športovej prípravy informuje riaditeľ školy jeho zákonného
zástupcu. Žiak, ktorý je vyradený zo športovej prípravy nemôže pokračovať v štúdiu v
ŠT a preradí sa do inej triedy.

III. Personálne zabezpečenie
Športovú prípravu žiakov ŠT zabezpečujú:
1. Pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy s kvalifikáciou tréner hádzanej
licencie „A“.
2. Tréner s odbornou pedagogickou spôsobilosťou a kvalifikáciou tréner hádzanej
minimálne licencie „B“ alebo s úplným stredným vzdelaním a trénerskou
kvalifikáciou licencie „A“, ktorých kvalifikačné predpoklady určujú osobitné
predpisy.
3. Komisia metodiky a vzdelávania SZH môže vo výnimočných prípadoch (dlhoročná
úspešná práca trénera s mládežou a dosiahnuté výsledky) udeliť výnimku.
4. V ŠT je ustanovený
a) vedúci tréner ŠT s kvalifikáciou trénera hádzanej licencie „A“
-

-

-

riadi športovú prípravu v ŠT, vedie jedno z družstiev ŠT a vytvára optimálne
podmienky pre športovú prípravu v ŠT. Návrh na vedúceho trénera predkladá riaditeľ
školy a klub na schválenie komisii metodiky a vzdelávania SZH k 30.júnu
zodpovedá za predloženie plánov športovej prípravy a vyhodnotenia ukončeného
školského roku všetkých ŠT na oponentúru odbornej komisii SZH (podľa pokynov) v
termíne do 30.júla
zabezpečuje prenos pokynov pre ŠT a spolupracuje s odbornými komisiami SZH
(metodiky a vzdelávania, mládeže, reprezentačná), krajským trénerom mládeže (ak je
ustanovený)
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-

usmerňuje a kontroluje športovú prípravu v ŠT
zabezpečuje účasť žiakov na testovaní podľa pokynov SZH
zabezpečuje účasť trénerov ŠT na školeniach, kurzoch a seminároch usporiadaných
SZH
zodpovedá za vedenie dokumentácie a prácu trénerov ŠT, za vedenie evidenčných
listov žiakov ŠT
zodpovedá za účelné čerpanie finančných dotácií pre ŠT v zmysle pokynov SZH
b)

-

ostatní tréneri ŠT

predkladajú plán športovej prípravy na oponentúru a schválenie vedúcemu trénerovi
ŠT
vedú určenú dokumentáciu a evidenciu
plne zodpovedajú za športovú prípravu v ŠT
vedú evidenčný list hráča
vedú denník trénera športovej prípravy v ŠT

IV. Športová príprava
1. V ŠT sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej alebo strednej školy.
Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje
podľa osobitných učebných osnov pre hádzanú a v súlade so zásadami športového
tréningu hádzanej v priestoroch školy alebo v prenajatých priestoroch, v rozsahu 4-8
hodín týždenne
2. Športovú prípravu v hádzanej žiakov ŠT, ktorá naväzuje na vyučovanie športovej
prípravy, zabezpečuje klub v spolupráci so školou v rozsahu 4-6 hodín týždenne v
poobedňajších hodinách.
3. Riaditeľ školy so ŠT upraví organizáciu vyučovania v ŠT tak, aby zohľadňovala
požiadavky športovej prípravy.
4. Športová príprava v ŠT sa uskutočňuje v súlade so zásadami metodiky plánovania
športového tréningu v hádzanej. Realizuje sa formou športového tréningu, sústredení a
účasťou na športových súťažiach a podujatiach. Jej súčasťou je regenerácia a
pravidelná kontrola trénovanosti.
5. Všeobecnú zdravotnú starostlivosť o žiakov ŠT vykonáva lekár. Všetci žiaci ŠT musia
absolvovať minimálne 1 krát za rok lekársku prehliadku aj s funkčnými testami a
minimálne 1 hodinu v týždni regeneráciu síl (plaváreň, vodné procedúry, masáže a
pod.).
6. Pre zabezpečenie koordinácie výchovno - vzdelávacej činnosti a športovej prípravy
žiakov riaditeľ školy zriadi ako svoj poradný orgán „Radu ŠT“. Členmi rady ŠT sú
spravidla zástupca riaditeľa školy, zástupca patronátneho klubu, vedúci tréner a lekár.
7. Klub zabezpečí všetkým žiakom, zaradeným do ŠT štart v majstrovských súťažiach v
príslušných vekových kategóriách a v celoslovenskej súťaži ŠT a ŠŠS.
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V. Finančné, materiálne a odborné zabezpečenie
Činnosť ŠT finančne zabezpečuje zriaďovateľ školy. Na činnosť ŠT môžu formou darov
prispievať aj iné fyzické osoby a právnické osoby.
1. Na činnosti ŠT sa finančne, materiálne a odborne podieľajú:
a) Škola
-

v spolupráci s klubom personálnym zabezpečením
poskytnutím priestorov na tréningy a zápasy
poskytnutím priestorov na regeneráciu podľa možnosti školy
materiálnym vybavením ŠT
zdravotnou starostlivosťou v zmluvnom zdravotnom stredisku

b) Klub:
-

zabezpečením kvalifikovaných trénerov s požadovanou kvalifikáciou
financovaním účasti žiakov ŠT v majstrovských a nemajstrovských súťažiach
financovaním účasti mladšieho žiactva v celoslovenskej súťaži ŠT a ŠŠS
zabezpečením a poskytnutím tréningových priestorov a zariadení mimo školy
materiálnym vybavením družstiev

c) Slovenský zväz hádzanej
-

metodickým usmerňovaním a odbornou pomocou pri riadení športovej prípravy
výchovou kvalifikovaných trénerov, ich doškoľovaním
oponentúrou tréningových plánov a kontrolou ich realizácie
pravidelným hodnotením činnosti ŠT
prípadnou finančnou dotáciou podľa možnosti SZH

2. Ministerstvo školstva SR podporuje činnosť tých škôl so ŠT, ktoré odporúča
Slovenský zväz hádzanej. Výšku príspevku stanovuje SZH (na činnosť, prípadne
odmeny trénerov atď.).

VI. Hodnotenie ŠT
Činnosť ŠT bude hodnotená podľa kritérií:
-

uplatnenie žiakov ŠT v CTM , športových školách, družstvách dorastu, príp.
najvyšších súťažiach dospelých
uplatnenie žiakov ŠT v reprezentačných družstvách kadetov, juniorov SR, krajských
výberoch
plnenie tréningových plánov na príslušný školský rok
4

SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ

-

pôsobenie družstiev žiactva a dorastu v majstrovských súťažiach, celoslovenskej
súťaže žiactva ZŠ, riadenej SZH
otvorenie 5.ročníka (ZŠ) a 1.ročníka (SŠ), počet športových tried na škole, počet
žiakov v jednej ŠT, počet žiakov na škole v ŠT celkom
dodržiavanie tejto smernice

VII. Kontrola ŠT
Kontrolu tréningového procesu v ŠT vykonávajú metodik SZH, zväzový tréner a tréneri
reprezentačných družstiev kadetov, juniorov i dospelých SR, členovia komisie metodiky a
vzdelávania, členovia komisie mládeže SZH. V prípade, že klub má CTM, kontrou vykonáva
aj vedúci tréner CTM

VIII. Záverečné ustanovenia
1. V tejto smernici je zapracované usmernenie MŠ SR č. 151/2002-71 zo dňa 1.2.2003 k
starostlivosti o športovo-talentovanú mládež.
2. Týmto sa ruší platnosť „Štatútu športovej triedy v hádzanej“, schváleného Správnou
radou SZH dňa 13.4.1999.
3. Smernica pre zriadenie, činnosť a hodnotenie ŠT nadobúda platnosť dňom 1. júla
2003.

Schválené Správnou radou SZH dňa 17. júna 2003
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