Informácia o podmienkach štúdia na Spojenej škole
Spojená škola na Ostredkovej ulici vzdeláva športovcov od roku 1985. Za obdobie vyše
35 rokov svojej existencie vychovala 31 účastníkov LOH a ZOH a nespočetné množstvo
medailistov na MS, ME, SP. Medzi známych absolventov školy patria strieborní medailisti
z OH džudista Jozef Krnáč a vodný slalomár Matej Beňuš. Vynikajúcimi športovými úspechmi
sa môžu pochváliť aj Dominik Hrbatý, lyžiarka Veronika Zuzulová, gymnastka Barbora
Mokošová a ďalší.
V školskom roku 2022/2023 bude škola otvárať triedy s gymnaziálnym
štúdiom, štvorročným študijným odborom – športový manažment a jednu triedu základnej
školy pre deti 5. ročníka.
Škola je najvhodnejšou inštitúciou pre ďalší rozvoj pohybovo nadanej mládeže. Žiaci
absolvujú v priebehu dňa teoretické vyučovanie a majú možnosť dvojfázového
tréningového procesu pod vedením kvalifikovaných pedagógov a trénerov.
Štúdium žiakov má rôznu dĺžku:
• štvorročné štúdium v odboroch gymnázium a športový manažment,
• päťročné štúdium v športových triedach 5. – 9. ročníka ZŠ.
Učebné osnovy sú identické s osnovami klasického gymnázia, športového
manažmentu a základnej školy. Z cudzích jazykov majú žiaci možnosť študovať angličtinu,
nemčinu alebo ruštinu. Absolventi, ktorí úspešne zmaturujú z predmetu základy športovej
prípravy, majú nárok na trénerskú triedu II. stupňa vo svojej športovej špecializácii. Žiaci, ktorí
ukončia Spojenú školu maturitnou skúškou, majú možnosť prihlásiť sa na vysoké školy
rôznych zameraní.
Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni. Ubytovanie pre mimobratislavských
žiakov zabezpečuje Domov mládeže na Ivánskej ceste 21.
Talentové skúšky do prvého ročníka štvorročného štúdia pre odbory gymnázium
a športový manažment pre šk. rok 2022/23 sa uskutočnia v termínoch od 23. mája 2022 do
10. júna 2022. a do piateho ročníka ZŠ 16.5.2022.
Skúšky pozostávajú z:
1. testov všeobecnej pohybovej výkonnosti – beh na 50 m, skok do diaľky z miesta, hod plnou
loptou, hĺbka predklonu, zhyby na hrazde – chlapci, výdrž v zhybe na hrazde – dievčatá, 12
min. vytrvalostný beh,
2. špeciálnych pohybových testov (v atletike, v džude, v športovej gymnastike, vo volejbale a
v zápasení), iné športové odvetvia prinesú potvrdenie zo športového zväzu alebo klubu
o výkonnosti športovca,
3. priemerného prospechu z profilových predmetov SJL,MAT a z cudzích jazykov, koncoročného
vysvedčenia v 8. triede a polročného vysvedčenia v 9. triede ( platí pre stredoškolské
štúdium),

4. psychologických testov a zdravotnej spôsobilosti.
Záujemcovia o štúdium na našej škole majú možnosť podať prihlášku do 28.02.2022.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SA USKUTOČNÍ 3.2.2022 od 8.30 – 12.00 hod.
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