
Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

atletický výstroj, tretry, oblečenie do haly a vonku, tenisky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

v čase: VMT 9:00 a ŠMT 9:00
v term íne:

atletika

na m ieste:

07.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

atletický výstroj, tretry, oblečenie do haly a vonku, tenisky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

v čase: VMT 9:00 a ŠMT 9:00
v term íne:

atletika

na m ieste:

14.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

oblečenie do haly a vonku, tenisky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

v čase: VMT 10:00 a ŠMT 10:00
v term íne:

basketbal

na m ieste:

05.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

oblečenie do haly a vonku, tenisky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

v čase: VMT 10:00 a ŠMT 10:00
v term íne:

basketbal

na m ieste:

12.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

výstroj na bicykel, oblečenie do haly a vonku, vlastný CESTNÝ bicykel, tenisky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Terén v okolí Vodného diela Žilina

v čase: VMT 08:00 a ŠMT 08:00
v term íne:

cyklistika

na m ieste:

07.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

výstroj na bicykel, oblečenie do haly a vonku, vlastný CESTNÝ bicykel, tenisky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Terén v okolí Vodného diela Žilina

v čase: VMT 08:00 a ŠMT 08:00
v term íne:

cyklistika

na m ieste:

14.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

oblečenie do haly a vonku, tenisky, florbalovú hokejku

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

v čase: VMT 13:00 a ŠMT 13:00
v term íne:

florbal

na m ieste:

05.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

oblečenie do haly a vonku, tenisky, florbalovú hokejku

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

v čase: VMT 13:00 a ŠMT 13:00
v term íne:

florbal

na m ieste:

12.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

futbalový výstroj, halovky, turfy, kopačky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Ihrisko s umelou trávou v Strážove
ŠMT - Ihrisko s umelou trávou v Strážove

v čase: VMT 9:00 a ŠMT 9:00
v term íne:

futbal

na m ieste:

06.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

futbalový výstroj, halovky, turfy, kopačky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Ihrisko s umelou trávou v Strážove
ŠMT - Ihrisko s umelou trávou v Strážove

v čase: VMT 12:00 a ŠMT 12:00
v term íne:

futbal

na m ieste:

06.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

futbalový výstroj, halovky, turfy, kopačky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Ihrisko s umelou trávou v Strážove
ŠMT - Ihrisko s umelou trávou v Strážove

v čase: VMT 9:00 a ŠMT 9:00
v term íne:

futbal

na m ieste:

13.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

oblečenie do haly a vonku, tenisky, halovky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

v čase: VMT 10:00 a ŠMT 10:00
v term íne:

futsal

na m ieste:

05.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

oblečenie do haly a vonku, tenisky, halovky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

v čase: VMT 10:00 a ŠMT 10:00
v term íne:

futsal

na m ieste:

12.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

oblečenie do haly a vonku, tenisky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

v čase: VMT 10:30 a ŠMT 10:30
v term íne:

hádzaná

na m ieste:

05.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

oblečenie do haly a vonku, tenisky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

v čase: VMT 10:30 a ŠMT 10:30
v term íne:

hádzaná

na m ieste:

12.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

oblečenie do haly a vonku, tenisky, výstroj pre vlastný šport

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Priestory športového klubu, kde žiak pôsobí

v čase: VMT 11:00 a ŠMT individuálne
v term íne:

ostatné športy

na m ieste:

07.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

oblečenie do haly a vonku, tenisky, výstroj pre vlastný šport

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Priestory športového klubu, kde žiak pôsobí

v čase: VMT 11:00 a ŠMT individuálne
v term íne:

ostatné športy

na m ieste:

14.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

oblečenie do haly a vonku, tenisky (ŠMT prebehne "na suchu")

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

v čase: VMT 10:00 a ŠMT 10:00
v term íne:

plávanie

na m ieste:

07.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

oblečenie do haly a vonku, tenisky (ŠMT prebehne "na suchu")

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

v čase: VMT 10:00 a ŠMT 10:00
v term íne:

plávanie

na m ieste:

14.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

tenisový výstroj, oblečenie do haly a vonku, tenisky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Tenisová hala Žilina (TK Žilina)

v čase: VMT 8:00 a ŠMT 8:00
v term íne:

tenis

na m ieste:

07.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

oblečenie do haly a vonku, tenisky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

v čase: VMT 8:00 a ŠMT 8:00
v term íne:

volejbal

na m ieste:

05.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:



Výsledky prijímacích skúšok s kódmi uchádzačov (kód testu) budú zverejnené najneskôr 20. mája 2021 cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.

oblečenie do haly a vonku, tenisky

V prípade, že uchádzač pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže vykonať prijímaciu skúšku, predloží jeho
zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.
Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na overenie športového nadania pozostáva zo všeobecných motorických testov (VMT) - pre každého uchádzača

sú rovnaké a špeciálnych motorických testov (ŠMT) odlišujúcich sa v závislosti od športového odvetvia uchádzača.

VMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
ŠMT - Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

v čase: VMT 8:00 a ŠMT 8:00
v term íne:

volejbal

na m ieste:

12.05.2021
v športovom odvetví:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ako organizačná zložka
Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Naše číslo: 00010/2021/SŠZARO-03

K prihláške na štúdium bolo potrebné doložiť písomné potvrdenie o členstve v športovom klube, v ktorom aktuálne

uchádzač pôsobí, potvrdenie o športovej výkonnosti a potvrdenie od telovýchovného lekára. Ak ste tak neurobili,

potvrdenia je nutné priniesť so sebou na prijímaciu skúšku. (Potvrdenie z centra voľného času, krúžkov, diplomy

zo súťaží, prefotený registračný preukaz NIE JE potvrdením o členstve v športovom klube.)

na prijímaciu (talentovú) skúšku

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

p o z ý v a

Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina podľa § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vás

V Žiline dňa 28.04.2021

uchádzači o štúdium
v Strednej športovej škole
Rosinská cesta 4, Ž ilina

Kontakty: 041/5004408, e-mail: skola@sportovaskolaza.sk web: www.sportovaskolaza.sk

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

P O Z V Á N K A

Prijímacia (talentová skúška) sa uskutoční v termínoch a na miestach uvedených vyššie a je nevyhnutné si so sebou priniesť:
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