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DENNÉ ŠTÚDIUM 
- Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) 
- Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie 
štúdium na vysokej škole. Môžu pracovať iba s profesionálnou zmluvou ako športovci. 
- Okrem profesionálneho športovca a talentovaného športovca, môže športové 
gymnázium pripravovať aj odborníka v športe (zatiaľ tréner príslušného športu, inštruktor 
športu). Všetci však musia absolvovať ročne minimálne 3 súťaže, mať Status žiaka so ŠVVP 
v športe a dodržiavať Štatút žiaka so ŠVVP v športe ! Musia byť registrovaní ! 
- Študent, ktorí  sa zúčastňuje vyučovania v škole alebo je na E-Hodinách v rámci E-
Learningu 
- IUP dostávajú žiaci v skupinách TOP športovci a so ŠVVP mimo športu (integrovaní) 
 
EXTERNÉ ŠTÚDIUM 
-Študent nad 23 rokov 
-Študent zarábajúci si aj mimo školy (nie ako športovec s platnou profesionálnou zmluvou 
športovca) 
-Študent ktorý sa nemôže zúčastňovať pravidelne na vyučovaní prezenčnou formou v 
škole a nedostal od riaditeľa školy IUP 
-Študent je prezenčnou formou v škole 1 víkend mesačne a využíva E-Hodiny na E-Learnin 
Poznámka. Amatérsky športovec nespĺňa podmienky profesionálneho a talentovaného športovca a 
nedostane Status športového talentu od športového zväzu a tým ho nebude môcť naša škola prijať a 
vzdelávať, iba ako odborníka v športe s minulosťou profesionálneho alebo talentovaného športovca 



SKUPINY žiakov so ŠVVP v športe 
(2016-2019 ... Príprava pre chystané zmeny) 

1. TOP športovci ... Komisionálne skúšky 

2. Profesionálni športovci ... Profi zmluvy / majú Asistentov zo školy 

3. Talentovaní  športovci ... Potvrdenie športového zväzu 

4. Amatérski športovci = Odborníci v športe (minulosť profi alebo talent) 

       a)  Tréner v danom športe ... Asistenti trénerov 

       b)  Inštruktor športu ... Asistenti učiteľov, trénerov, inštruktorov 

       c)  Asistenti učiteľa Šport a veda (pedagogický smer) 

       d)  Asistenti učiteľa Šport a osobnosť (psychologický smer) 

5. Žiaci (integrovaní) so ŠVVP (zdravotne, sociálne, intelektuálne)...IUP 

6. Gymnazisti (prieskum aké odbory by boli možné) 

7. Študenti v externom štúdiu (starší ako 23r., zamestnaní, ...) 

8. Triedne kolektívy 



1) Prezenčná časť ... Škola 

Dátumy :    víkendy ...     7.-9.10.,       21.-23.10.,        25.-27.11.,        16.-18.12.   

Rozvrh : 

 

 

 

 

 

 

 

piatok 15.10-15.55 16.00-16.45 16.55-17.40 17.45-18.30 

1.EA 

2.EA 

3.EA 

nedela 9.10-9.55 10.00-10.45 10.55-11.40 11.45-12.30 12.35-13.20 

1.EA 

2.EA 

3.EA 

sobota 9.10-9.55 10.00-10.45 10.55-11.40 11.45-12.30 obed 14.30-15.15 15.20-16.05 16.15-17.00 

1.EA 

2.EA 

3.EA 



2) Prezenčná časť ... E-HODINA 
 
a) E-learningová hodina (E-HODINA) priamo s vyučujúcim daného predmetu. Prebieha on-

line, prostredníctvom Skype, Google Hangouts, Citrix alebo inou aplikáciou.  
b) Rozvrh E-HODÍN je robený tak aby každý študent mal možnosť priamej účasti na E-HODINe 

1x týždenne z každého predmetu. Keď má študent napr. 15 predmetov v ročníku, tak má 
15 E-HODÍN týždenne. Študent si tak môže aj lepšie naplánovať tréningy alebo využiť 
efektívne čas medzi tréningami, kedy sa nemôže zúčastniť vyučovania priamo v škole. 

c) Na E-HODINE sa môžu zúčastniť aj všetci študenti, ktorí sú v čase hodiny mimo školy. 
Aplikácia umožňuje aby mohol žiak aj na mobile sledovať a zúčastniť sa hodiny. 

d) Kým sa systém E-HODÍN rozbehne, budú vždy E-HODINY v týždni, do ktorého patrí deň 13-
tého v mesiaci. Postupne budú E-HODINY každý týždeň. 

e) E-materiál, ktorý vytvoril študent v E-Learningu, umiestňuje cez E-HODINY do svojho 
školského účtu na školský server. Kým tento systém sa rozbehne, využíva študent aj učiteľ 
svoj školský gmail a Google Disk. 

f) Na operatívnu komunikáciu študenta,trénera, rodiča a učiteľa môže sa využiť facebooková 
aplikácia a skupina „Študenti SŠG“, kde si študenti umiestňujú pracovné výstupy z 
komplex-nej športovej prípravy, prostredníctvom predmetu „Šport a veda“. 

g) Bolo by vhodné, žiadúce a efektívne, keď by študenti a učitelia zvládli tento moderný 
nástroj E-Learningu čo najrýchlejšie aby sa Vaša škola mohla prezentovať ojedinelým 
spôsobom výchovy a vzdelávania v súčasnom rýchlo sa meniacom svete. 



E-HODINA 

SYSTÉM  : 

• 15 min. – Prezentácia učiteľa 

• 15 min. – Komunikácia so žiakmi 

• 15 min. – Práca žiakov na pracovných výstupoch 

• Dokončenie 23 minút doma 

• Každá E-Hodina má pracovný výstup žiaka 

• Skype, Hangouts, Citrix, ... (na výber – zatiaľ) 

• Ukladanie E-Hodín zatiaľ na Google Disk (neskôr na 
školský server) 

• Rozvrh E-Hodín 



ROZVRH – Učebňa IKT 1 : 
 
Rozvrh E-HODÍN bude vydaný v priebehu mesiaca október 



ROZVRH – Učebňa IKT 2 : 
 
Rozvrh E-HODÍN bude vydaný v priebehu mesiaca október 



E-LEARNING 
PRACOVNÉ VÝSTUPY z E-HODÍN : 

• „E-Odborný SAJT“... iba s aplikáciou a integráciou do „ŠPORTU“ 
= športovej prípravy žiaka, jeho starostlivosti o zdravie, 
športového vzoru, trénera a inštruktora športu, odborníka v 
športe,... 

• „E-PROJEKT“... Pokiaľ sa dá KVALIFIKAČNÁ tematika alebo 
najhlavnejší tematický celok 

• E-Karty, E-Dotazníky, E-Prezentácia, E-Kontrolné cvičenia...  

• E-TEST ... Otázky z každého tematického celku (témy) za polrok 

      - pracovná verzia a ostrá verzia (čo najviac otázok so 
zameraním na „ŠPORT“) 

Poznámka : zo skratkou „E“je výstup, ktorý študent vypracováva alebo 
dopracováva cez PC, tablet, notebook, smartfón alebo online a môže byť aj v 
domácom alebo športovom prostredí, teda mimo školskej učebne, kde prebieha 
vyučovacia hodina. 

 

 

 


