Základní škola Juventa,
příspěvková organizace IČ: 21551472

Komenského 578, Milovice – Mladá 289 24, tel: 325 532 598
ŠD Komenského 578, tel: 736 277 908

Základní informace o sportovní třídě v Základní škole Juventa, zřizované ve školním roce
2019/2020.
Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy je zaměřena zejména na všeobecnou sportovní přípravu.
Významným atributem její činnosti je získávání pozitivního vztahu k aktivní sportovní činnosti. Na všeobecné
sportovní dovednosti žáků bude navazovat specializovaná příprava se zaměřením zejména na fotbal a atletiku.
Sportovní třída je pojata jako tzv. všesportovní třída, tzn., že v této třídě může být i žák, který se
intenzivně věnuje jinému sportu a ve sportovní třídě získává další dovednosti, které rozvíjejí jeho talent.
Sportovní třída je určena žákům II. stupně od 6. do 9. ročníku. Do této třídy jsou zařazováni žáci na
základě talentové zkoušky. Výuka v této třídě bude probíhat podle upraveného učebního plánu pro základní
školy v 6. – 9. ročníku s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Sportovní třída má ve svém učebním plánu dvě
hodiny tělesné výchovy navíc na úkor hodinové dotace povinně volitelných seminářů. Z těchto seminářů si
budou moci vybírat ostatní žáci, kteří nebyli zařazeni do sportovní třídy, tak aby týdenní počet vyučovacích
hodin byl stejný, jako budou mít žáci sportovní třídy. Vše musí být v souladu s RVP ZŠ.
Navýšená týdenní dotace tělesné výchovy sportovní třídy bude využita takto:
1 vyučovací hodina – průpravná, posilovací a kompenzační cvičení s důrazem na správný vývoj tělesných a
pohybových dovedností
2 vyučovací hodiny - specifická fotbalová a atletická příprava
1 vyučovací hodina – všeobecné pohybové a sportovní aktivity na úrovni běžných hodin tělesné výchovy
Vyučovací hodiny se mohou flexibilně přizpůsobit aktuálním potřebám výuky.
Cílem učitelů tělesné výchovy (držitelů trenérských licencí) bude vést žáky k všestrannému rozvoji
základních pohybových schopností a zvládnutí co největšího množství dalších pohybových dovedností.
Samozřejmostí bude výchova žáků v duchu „fair play“. Všechny aktivity pro žáky budou plánované s ohledem
na jejich tělesné, pohybové a sportovní schopnosti.
Předpokládáme, že hlavně žáci ze sportovní třídy budou reprezentovat školu ve sportovních soutěžích
a turnajích. Samozřejmě svou šanci budou mít i ostatní sportovně nadané děti. Sportovní třída nebude žádná
uměle vytvořená školní elita. Žáci sportovní třídy nebudou mít žádné úlevy v klasifikaci povinných předmětů.
Výrazné zhoršení prospěchu a kázeňské problémy mohou mít následek v přeřazení žáka do běžné třídy
v ročníku.
U sportovní třídy předpokládáme maximální počet žáků 26. Počet dívek a chlapců bude na základě
výsledků talentové zkoušky rovnoměrný.
Kritéria pro přijetí žáka do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy:
1. pořadí ve výběrových testech
2. prospěch v 1. pololetí 5. ročníku
Výběrové testy obsahují: běh na 60 m, skok daleký, hod medicinbalem (1 kg), běh 1000 m, leh – sed (60 s).
Každý výkon je převeden na body, výsledkem je bodový součet.
(U chlapců, příp. i u dívek, které by projevily zájem, proběhne ještě orientační test fotbalových dovedností.)

Přihláška k výběrovým testům do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy ZŠ Juventa
Přihlašuji svého syna/ svou dceru …………………………………………………………………………………………
Datum narození……………………………………………
Škola……………………………………………………………………………………………………….
k výběrovým testům do třídy s rozšířenou výukou TV.

třída…………………..

Můj syn/ moje dcera se aktivně věnuje tomuto sportu: …………………………………….......................
(uveďte sport či sportovní odvětví)
ve sportovním klubu či oddílu: ……………………………………………………………………………………………….
(uveďte jeho název a sídlo)
Můj syn/ moje dcera nemá žádná zdravotní omezení a je způsobilý/způsobilá vykonat
výběrové testy do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Prospěch mého syna/ mé dcery v 1. pololetí 5. třídy
chování
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I. pol. 5. roč.

Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Podpis zákonného zástupce:

Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 16. května 2019 do sekretariátu školy nebo ji
můžete do uvedeného data zaslat mailem na sekretarka@zsjuventa.cz

Důtka
TU, ŘŠ

