
 

 

 

 Celoštátna súťaž športovej aktivity základných a stredných škôl  

v Slovenskej republike             

 

 

K R I T É R I Á 

v školskom roku  2014/2015 

 

 

1. VÝKONNOSTNÁ ČASŤ 

 

Hodnotí sa úspešnosť škôl na školských M SR v jednotlivých športoch Kalendára školských 

športových súťaží v SR. Tá sa vyjadruje získanými bodmi v jednotlivých športoch 

nasledovne: 

- za prvé miesto 9 bodov 

- za druhé miesta 8 bodov.............až za 8 miesto - 2body 

 

V individuálnych športoch sa poradie škôl  určí na základe získaného  počtu bodov 

v jednotlivých disciplínach podľa olympijského bodovania (7,5,4,3,2,1). Školy, ktoré sa na 

základe tohto hodnotenia neumiestnia na 1. až 8. mieste,  získavajú za účasť na školských M 

SR po 1 bode.  

V oboch kategóriách základných škôl (ZŠ do 300 žiakov a ZŠ nad 300 žiakov) získavajú body 

osobitne chlapci a osobitne dievčatá.  

 

2. ÚČASTNÍCKA ČASŤ 

  

Hodnotí sa zapojenie súťažiacich škôl do okresných (obvodných) kôl školských športových 

súťaží  KALENDÁRA.   

a) skupina škôl do 5 účastí  



Automaticky sú v nej všetky školy bodované vo výkonnostnej časti – získavajú po 5 

bodov. 

b) skupina škôl nad 5 účastí – za každú účasť získava škola 1 bod 

Podmienkou zaradenia do tejto časti je písomné hlásenie (zoznam okresných kôl, 

ktorých sa škola zúčastnila) zaslané do 15. júla 201 na predpísanom tlačive, na 

kontaktnú adresu uvedenú v závere tohto materiálu. 

 

 

3. VÝCHOVNÁ ČASŤ 

 

a) Zorganizovať v júni 2015 DEŇ (týždeň) KALOKAKAGATIE – za túto aktivitu 

získavajú školy po 5 bodov. 

 

b) Zapojiť sa do jednej z nasledovných aktivít „Programu olympijskej výchovy 

v podmienkach SAŠŠ “: 

 

-  „Moja najkrajšia spomienka“ alebo „Zo školských lavíc do reprezentácie“ 

- Veľký olympijský kvíz  

- Kultúrne súťaže (jednej z olympiád Kalokagatia alebo Gaudeamus Igitur) 

- Environmentálna aktivita – „Za čistotu našich športovísk“ – zorganizuj brigádu, 

vysaď strom, vyčisti horskú studničku...“  

 

Za každú olympijskú aktivitu získava škola 2 body. Hlásenie o splnení podmienok 

treba zaslať do 15. júla 2015 na predpísanom tlačive, na kontaktnú adresu uvedenú 

v závere tohto materiálu. 

 

HODNOTENIE: 

- O celkovom poradí škôl rozhoduje súčet bodov zo všetkých troch častí  súťaže – 

výkonnostnej, účastníckej a výchovnej. 

- V jednotlivých častiach sa môže stať, že skupina súťažiacich škôl bude mať rovnaký 

počet bodov. V takomto prípade sa súčet predpokladaných poradí delí počtom škôl, 

ktoré sa v tomto bloku nachádzajú.  

 

KATEGÓRIE: 

a) základné školy do 300 žiakov 

b) základné školy nad 300 žiakov 

c) stredné školy chlapci 

d) stredné školy dievčatá 

 

 

 

ŠKOLSKÝ ŠPORTOVEC 2014/2015 

Na základe úspešného účinkovania v školských športových súťažiach v SR 

i v medzinárodnom meradle v školskom roku 2014/2015,  budú vyhodnotení aj najlepší 

jednotlivci a kolektívy v dvoch kategóriách. 



Návrhy (spolu s odôvodnením) predkladajú na predpísanom tlačive v prílohe – krajské alebo 

okresné rady SAŠŠ, obvodné úrady – odbory školstva, vedenia základných a stredných škôl, 

prípadne ich zriaďovatelia, ale aj jednotlivci z radou odborníkov  v oblasti školského športu. 

Z návrhov určí poradie odborná komisia, ktorú schváli P SAŠŠ. 

Termín: do 15. júla 2015 na predpísanom tlačive 

Poznámka: Záväznou podmienkou pre zaradenie navrhovaného žiaka - športovca do 

hodnotenia je priemer známok do 2,0 – na základe posledného vysvedčenia pri podávaní 

návrhu. Týka sa to len kategórie jednotlivcov.  

 

TOP kategória: 

EURÓPSKA ŠKOLA ROKA  

Špeciálne ocenenie pre školy, ktoré splnia stanovené kritériá pre udelenie titulu „Európska 

školy roka“, podľa podmienok zverejnených v dotazníku (www.sass.sk). Vyplnené dotazníky 

zasielajú školy do 15.7.2015 na predpísanom tlačive. 

 

HLÁSENIA:  

Podmienkou zaradenia do súťaže je písomné hlásenie - na predpísanom tlačive, ktoré nájdete 

na www.sass.sk) - zaslané do 15. júla 2015, na kontaktnú adresu: Andrea Ristová,  ŠTK 

SAŠŠ, Nám. J. Herdu 1, Trnava alebo emailom ristova@sass.sk. 
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