
Kritériá hodnotenia internej formy maturitnej skúšky z predmetu Základy športovej prípravy  

Cieľom maturitnej skúšky zo základov športovej prípravy je overenie, do akej miery získané vedomosti, 
poznatky, zručnosti a postoje žiakov zodpovedajú požiadavkám učebných osnov v tomto predmete.  Ide  o  
vysvetlenie  pojmov  a  definícií,  charakterizovanie  jednotlivých  oblastí  a  zložiek, obsahového  zamerania,  
aplikácia  foriem,  metód  a  prostriedkov,  činitelia  procesov,  schopnosť prezentácie vlastného názoru a 
postoja, analýza tréningového procesu. Žiak,  ktorý  úspešne  vykonal  maturitnú  skúšku  z  tohto  predmetu,  
splnil  podmienky  pre udelenie  trénerskej  kvalifikácie  II.  triedy  v  zmysle  znenia  paragrafu  4,  ods.  a/,  
bod  2  Vyhlášky Ministerstva  školstva  SR  č.  257/1998  Z.  z.  o  podmienkach  získavania  odbornej  
spôsobilosti  na vykonávanie  špecializovaných  činností  v  oblasti  Telesnej  kultúry.  O  tejto  skutočnosti  
(úspešné vykonanie maturitnej skúšky) škola písomne informuje daný športový zväz, podľa žiakovej 
športovej špecializácie, ktorý uvedenú trénersku triedu vystavuje. 
Jednotlivé tematické celky sú formulované v troch, hierarchických usporiadaných rovinách: 
-rovina vedomostí, charakteristiky definícií a porozumenia (forma monológu),  

-rovina analýzy, syntézy (forma monológu, resp. dialógu),  
-rovina aplikácie (forma dialógu, resp. diskusie).  

To  znamená,  že  žiak  pri  odpovedi  prezentuje  svoju  vedomostnú  úroveň  v  jednotlivých  
oblastiach, ďalej vlastné argumentačné schopnosti pri riešení problematiky ako aj potrebnú aplikačnú 

asociáciu z pohľadu účastníka športového a tréningového procesu 

  KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV NA MATURITE 

 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak je aktívny, samostatný, využíva naplno svoje osobné 

predpoklady. Pri riešení teoretických úloh preukazuje svoju autentickosť, kreativitu a originalitu. V prípade 

potreby je schopný v plnej miere nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Vie pohotovo 

reagovať,  aktívne vyjadriť a obhájiť svoj vlastný názor. 

 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je  aktívny, využíva svoje osobné predpoklady. Pri riešení 

teoretických  úloh preukazuje menšiu mieru autentickosti, kreativity a originality. V prípade potreby je 

schopný nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Vie zaujať postoj k požadovaným 

teoretickým poznatkom a vyjadriť svoj vlastný názor. 

 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je skôr pasívny, málo využíva svoje osobné predpoklady. Pri riešení 

teoretických úloh preukazuje nízku mieru autentickosti, kreativity a originality. Jeho vedomosti sú 

obmedzené, s problémami aplikuje medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Ťažšie zaujíma postoj 

k požadovaným poznatkom a s problémami vyjadruje svoj vlastný názor. 

 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak je pasívny, nespolupracuje. Pri riešení teoretických úloh 

neprejavuje autentickosť, kreativitu a originalitu. Jeho vedomosti sú veľmi obmedzené, nedokáže aplikovať 

medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Nevie zaujať postoj k požadovaným teoretickým poznatkom 

a vyjadriť svoj vlastný názor. 

 

 Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak proklamatívne ignoruje výučbu, odmieta spolupracovať, 

jeho vedomosti sú nedostatočné. Zaujíma negatívny postoj k získavaniu teoretických poznatkov. 

 


