
Základná škola, Golianova 8,  

Banská Bystrica 

OZNAMUJE 
 

V dňoch 8.6.2021 a 9.6.2021 sa na našej škole uskutoční prijímacie konanie do 5. ročníka 

(športové triedy): 

8.6.2021 - 5.B – športová trieda (bežecké, zjazdové lyžovanie, skoky na lyžiach, 
gymnastika, tenis, krasokorčuľovanie, karate, atletika, futbal a iné športy) 

 9.6.2021 - 5.A – športová hokejová trieda 
 

Prijímacie konanie pozostáva: 

1.  Individuálna prehliadka u športového lekára – prosíme absolvovať prehliadku 

a následne odovzdať tlačivo o absolvovaní prehliadky na sekretariáte riaditeľa 

školy, najneskôr do 9.6.2021. Prosíme rodičov objednať sa na prehliadku čím 

skôr. Mudr. Sylvestr  tel: 0949 491 590    http://www.sportdoktor.sk/  

2.  Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti –  

športový areál ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica. 

Testovanie do športových tried pozostáva: 

Beh na 50 m, beh na 6 x 9 m, kľuky, skok z miesta, skok z miesta na ľavej nohe, skok 

z miesta na pravej nohe, ľah-sed 30 sec., beh na 1000 m, test priestorovo-orientačnej 

schopnosti (tzv. beh k métam). 

3. Psychologické testovanie – prebehne pred testami všeobecnej pohybovej 

výkonnosti. 

Prosíme zákonných zástupcov vyplniť elektronickú prihlášku na stránke školy 

www.zsgolianova.edupage.org v ľavom oranžovom stĺpci - Zápis do športových tried, elektronická prihláška 

do športových tried. Prihláška bude spustená v termíne od 3.5.2021 do 31.5.2021. V prihláške prosíme 

zaznačiť, či žiadate o prijatie do športovej hokejovej triedy 5.A alebo do športovej triedy 5.B. Na základe 

zaslanej prihlášky, Vám na uvedenú e-mailovú adresu zašleme presný čas, kedy sa máte na prijímacie 

konanie dostaviť. Prosíme dodržať stanovený  harmonogram.  Zároveň  apelujeme  na  dodržanie  opatrení   

podľa   aktuálneho  usmernenia   a nariadenia vlády SR a hlavného hygienika SR. Prijímacie konanie sa bude 

konať bez prítomnosti rodičov. Za pochopenie ďakujeme. 

  Na základe výsledkov testov bude vydané 

rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí žiaka 

do športovej triedy.  

 

Priniesť: športové oblečenie – tričko, krátke 

nohavice, športovú teplákovú súpravu, tenisky, 

fľašu s vodou označenú menom, rúško a dobrú 

náladu 







http://www.sportdoktor.sk/
http://www.zsgolianova.edupage.org/

