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INFORMÁCIE   pre budúcich prvákov 

Náš vzdelávací program má  názov Zodpovednosťou k úspechu - hlavnou úlohou pri 

výchove a vzdelávaní je viesť žiakov k zodpovednosti za svoje výkony, za seba a i  k 

zodpovednosti za iných. 

Stredná športová škola poskytuje pre žiakov so športovým nadaním všeobecné a aj 

odborné vzdelávanie. Štúdium na našej škole je 4-ročné, je ukončené maturitnou skúškou, 

poskytujeme ho v študijných odboroch : 

všeobecné vzdelávanie -     športové gymnázium  (otvárame 2 triedy)  

odborné vzdelávanie :     športový manažment (otvárame 1 triedu)  

               digitálne služby v športe (1 trieda) 

Športové gymnázium  - poskytujeme úplné stredné všeobecné vzdelanie ISCED 3 ukončené 

maturitou, ktoré sa získava v 1.- 4. ročníku  gymnázia, pripravuje prioritne na štúdium na 

vysokých školách. Vyučujú sa dva cudzie jazyky.  

V maturitnom ročníku je ponechaná veľká možnosť voľby vyučovacích predmetov na 

samotných žiakov –až 12 hodín si volia žiaci sami, vyberajú si predmety, o ktoré majú 

záujem, ktoré ich pripravia na maturitu a súčasne na prijímacie skúšky na VŠ.    

Športový manažment - pripravujeme kvalifikovaného odborníka, ktorý dokáže riadiť a 

koordinovať činnosti v oblasti športu využívajúc základy ekonomiky, manažmentu a základy 

podnikania a práva v športe. Ďalej dokáže využívať poznatky z aplikovanej informatiky pre 

činnosti súvisiace s administráciou športovej dokumentácie v manažmente športových klubov, 

v fitness centrách a pod. Vyučuje sa jeden cudzí jazyk a odborné teoretické  predmety ako  – 

ekonomika, základy výživy v športe, športový marketing a manažment, základy práva 

v športe, psychológia v športe a  odborné praktické predmety – cvičenia manažérskych 

zručností, aplikovaná informatika, cvičenia z účtovníctva, administratívna korešpondencia,  

a odborná prax.  
 

Digitálne služby v športe  a spracovanie dát v športe  - pripravujeme odborníka, ktorý  

dokáže využívať poznatky z ekonomiky na riadenie  činností v športe a v iných oblastiach, 

pričom využíva digitálne technológie a aplikovanú informatiku.  Možné uplatnenie: 

technicko-administratívny  pracovník v športových kluboch  a v iných oblastiach. 
 

Navyše vo všetkých študijných odboroch vychovávame i odborníkov, ktorí sú spôsobilí viesť 

športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých 

vo vybranom športovom odvetví a získavajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon 

odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa,  (resp. na športovom gymnáziu II. 

kvalifikačného stupňa.) 
 

Rozsah teoretickej prípravy 26-30 hodín týždenne nám dovoľuje kvalitne pripraviť žiakov pre 

trh práce a pre štúdium na vysokých školách. Rozsah športovej prípravy je 16  - 24 hodín 

týždenne v závislosti od veku žiaka a druhu športu vrátane regenerácie.  

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný 

individuálny výchovno-vzdelávací program,  na škole so žiakmi pracuje aj špeciálny pedagóg.   



Športová príprava 

Športová príprava žiakov zo všetkých tried prebieha spoločne podľa jednotlivých 

druhov športu. Vykonáva sa celoročne formou tréningov, športových sústredení a účasťou 

na športových súťažiach. Vzhľadom na dvojfázový tréningový proces našich žiakov je snaha, 

aby si žiaci čo najlepšie osvojili učivo už na vyučovacej hodine. Vyučujúci pravidelne sledujú 

športové pokroky svojich žiakov a vedia ich morálne oceniť. Pri tomto type školy je 

nesmierne dôležitá spolupráca učiteľ – tréner - vychovávateľ – rodič.  

Organizácia tréningov a vyučovania je  zvyčajne nasledovná:  

7,45  –   9,15 hod.   prvá  fáza tréningu  

 9,45  – 13,20 hod   1.časť vyučovania 

13,20 – 13,50 hod  prestávka na obed  

13,50 - 14,35 hod  2.časť vyučovania 

15,00 – 19,00 hod  druhá fáza tréningu  

Dvojfázový tréning – raňajšia športová príprava je umožnená v utorok, v stredu a štvrtok, 

pondelok a piatok začína vyučovania o 8,00 hod.  

Športové odvetvia sú riadené vedúcim trénerom  a  trénermi  pre jednotlivé športy. 

Športovú prípravu v atletike, modernej gymnastike, plávaní, stolnom tenise, športovom 

aerobiku a volejbale dievčat  plne zabezpečuje škola, nakoľko zamestnáva pre tieto športy 

trénerov na plný úväzok.  

Ďalej čiastočne zabezpečujeme ŠPP pre hádzanú, volejbal chlapcov, basketbal, zápasenie, 

krasokorčuľovanie, tenis, karate. Pre futbal, ľadový hokej a vynikajúcich jednotlivcov z iných 

druhov športu –box, zápasenie, a iné - zabezpečujeme  len kondičnú prípravu 4 hod do 

týždňa, v utorok a štvrtok 1. a 2.vyuč. hodinu.   

Športovú prípravu futbalistov a hokejistov zabezpečujeme v spolupráci s FC Nitra, Strojár 

Nitra a HKm NR na základe dohody. Hlavný tréner mládeže zabezpečuje uvoľňovanie žiakov 

z vyučovania, tréneri prichádzajú  raz do mesiaca do školy na pohovor s triednymi učiteľmi 

na kontrolu prospechu a dochádzky.  

Súčasťou vyučovania ŠPP je i lyžiarsky kurz  v 1.ročníku– zúčastnia sa ho športovci, ktorých 

tréneri s účasťou súhlasili.  

Športová príprava prebieha : 2 telocvične, stolnotenisová herňa, atletická hala, 2 posilňovne,  

baletné štúdio pre MG a kraso, pohybové štúdio s  tatami pre karate, pohybové štúdio pre 

kondičný tréning všetkých,  25 m školský bazén, multifunkčné ihrisko, plážové volejbalové 

ihrisko, 4 tenisové kurty,  nafukovacia hala  pre tenis a atletiku,  regeneračné centrum  a pod. 

Súčasťou SPP je aj povinná regenerácia – školský bazén alebo RC, ktoré žiaci navštevujú 

podľa harmonogramu a požiadaviek trénera. V uvedených priestoroch Vás zvlášť žiadame  

nosiť si čisté uteráky a dodržiavať hygienu.  

- ďalej prebieha v prenajatých priestoroch: 

-športová hala Olympia - prebieha tu časť športovej prípravy volejbalistiek a moderných    

    gymnastiek, ktoré potrebujú vysoký strop pre svoju činnosť 

- športová hala SPU - prebieha tu športová príprava volejbalistiek UKF NR,       

basketbalistov 

- mestská hala  - prebieha tu príprava hádzanárok a volejbalistov 

- zimný štadión - dve ľadové plochy na športovú prípravu krasokorčuliarov a  

                                                  hokejistov 

- futbalový štadión FC Nitra - futbalové ihriská slúžia na prípravu futbalistov 

Na skvalitnenie športovej prípravy je zriadený športový klub ŠK ŠOG Nitra, ktorý 

podporuje materiálne a finančne prípravu žiakov na športové súťaže doma i v zahraničí 

a zároveň spolupracuje s inými  športovými klubmi v meste Nitra. Pod hlavičkou  ŠK ŠOG 

súťažia naše vlastné oddiely : oddiel  atletický, MG, stolnotenisový.  a tenisový oddiel. 



Športové vybavenie náčiním a oblečením – podľa možností rozpočtu ŠK ŠOG (Členský 

poplatok v atletike je 15 euro / žiak /.   
 

Priestorové a materiálne vybavenie:  

Areál školy pozostáva z viacerých budov. Škola má k dispozícii školskú jedáleň,  

spoločenskú halu. Interiér a exteriér školy je upravený tak, aby spĺňal hygienické 

požiadavky. Ku škole patrí i  moderný školský  internát a  regeneračné centrum.  

 Na Spojenej škole je spolu 74 učební, z toho je  39 kmeňových učební, 31 odborných 

učební a laboratórií ( tri chemické a dve biologické laboratóriá s kompletným vybavením, 

jedna učebňa pre slovenský jazyk, dejepis a geografiu, dve odborné učebne fyziky, jedna 

odborná učebňa pre automatizáciu, ďalšie odborné učebne pre hotelovú akadémiu, sedem 

učební informatiky, deväť jazykových učební -  z toho dve pre nemecký jazyk, päť pre 

anglický jazyk a dve pre francúzsky jazyk. K dispozícii je taktiež videoučebňa.  

Výborné priestorové a materiálno-technické podmienky školy umožňujú plne realizovať 

učebné osnovy.   
 

 Záujmová činnosť  žiakov  

Okrem vzdelávania – poskytujeme žiakom prostredníctvom krúžkových poukazov aj možnosť 

rozvíjať záujmy v krúžkoch (skoro 80 krúžkov). Tanečný krúžok – je organizovaný pre 

1.ročník (spoločenský tanec). 
 

O dosahovaných výsledkoch žiakov sa môžete dozvedieť ( okrem informácií od detí) aj 

z elektronickej žiackej knižky, (v septembri dostanete prihlasovacie meno a heslo), príp. 

stretnutím s vyučujúcimi počas konzultačných hodín a samozrejme na rodičovských 

združeniach, ktoré sú 3 krát ročne – v mesiacoch október a apríl – sú riadne RZ a v mesiaci 

december – je tzv. konzultačné RZ (rodičia v určenom rozmedzí hodín môžu individuálne 

konzultovať s vyučujúcimi). Všetky podstatné info nájdete na webovej stránke školy, 

www.spojskolanr.sk. Tam nájdete i prípadné vzory žiadosti zákonných zástupcov (prestupy, 

uvoľnenia z vyučovania apod.)  

 

- Uvoľňovanie z vyučovania na športové súťaže – žiadosť klubu a podpis  rodiča vopred 

- Pomôcky, zošity –podľa požiadaviek učiteľov na prvých hodinách 

- ŠPP počas školských prázdnin – tréneri Vám môžu oznámiť, kedy máte nastúpiť 

 

Otvorenie  šk. roka 2022/2023 na ŠG :  5. septembra 2022 pondelok v spoločenskej hale o 

10,00 hod., nasleduje prehliadka školy – triedy, odborné učebne, preberanie učebníc, niektoré 

učebnice si žiaci kupujú.  

 

Dovolíme si povedať, že sme dobrá škola, veď aj INEKO -  Inštitút pre ekonomické a 

sociálne reformy  nás vyhodnocuje medzi najlepšie stredné školy na Slovensku, čoho sú 

každoročne  plné noviny.  

 

Milí žiaci, sme si vedomí, že nie zo všetkých Vás budú vrcholoví športovci. Na druhej strane 

ale veríme, že šport sa stane navždy súčasťou Vášho životného štýlu, pomôže Vám vyplniť 

správne voľný čas  a vychová vás k plneniu  povinností nielen v športe ale i neskôr v živote.  

http://www.sportgymnr.sk/

