RODIČŮM ŽÁKŮ 5. TŘÍD

**********************************
ZŠ VEJROSTOVA 1 POŘÁDÁ VÝBĚR DO BUDOUCÍ SPORTOVNÍ TŘÍDY VE
ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019.

Na základě výběrového řízení přijímáme chlapce a děvčata z pátých tříd do
budoucí 6. třídy. V rozšířené výuce tělesné výchovy se seznámí se základy
volejbalu i ostatních sportů.
VÝBĚR se uskuteční na základě testů tělesné zdatnosti a údajů obsažených v
osobním dotazníku.

Termíny výběrového řízení:
15.5. a 22.5.2018 vždy od 14:00 hodin.
K výběrovému řízení se dostavte ve sportovním oblečení a obuvi, přineste s sebou
vyplněný osobní dotazník !!!
Případné informace žádejte na telefonním čísle: 546 220 173 nebo 603 257 125

INFORMACE O VÝBĚRU DO VOLEJBALOVÉ TŘÍDY NA ZÁKLADNÍ
ŠKOLE VEJROSTOVA
Základní výběr pohybově nadané mládeže bude proveden dle těchto kritérií:
1. Kritérium zdravotní a fyziologické
- dobrý zdravotní stav (náročnost tréninku)
2. Kritérium tělesné stavby
- předpokládaná výška, výška rodičů
-

hmotnost (sklon k obezitě)

3. Kritérium motorické - sleduje určitou pohybovou úroveň uplatňovanou ve volejbale.
Testy: - skok daleký z místa odrazem obounož
- hod plným míčem
- lokomoční rychlost ( 4x 9m )
- všeobecná obratnost ve spojení s rychlostí
4. Kritérium psychologické
- zjištění informací o žákovi formou dotazníku

OSOBNÍ DOTAZNÍK
ŽÁK
Příjmení ……………………………………… Jméno …………………………………..
Narozen: den ………….. měsíc ……………. rok ………….. Rodné číslo ………………….
Bydliště: ……………………………………………………….. PSČ …………………………
Škola: ………………………………………………………….. třída ………………………...
PROSPĚCH ZA I. POLOLETÍ 5. TŘÍDY:

Předmět

Český
jazyk

cizí Matem.
jazyk

Přírodo Vlastivěda Hudeb. Výtvar. Prakt.
Tělesná
věda
výchova výchova činnosti výchova

Známka
hudba, jazyky, kroužky …)
………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….
ZDRAVOTNÍ POTÍŽE: (omezení TV činnosti, alergie, operace, úrazy …)
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
SOUROZENCI ŽÁKA
Jméno
rok narození
výška
aktivní sportovní činnost
1. …………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………….
RODIČE ŽÁKA
Otec: příjmení ………………………… jméno ……………………. výška …………….
Sportovní činnost:
dříve………………………………………………………………………………………………….
nyní…………………………………………………………………………………………………..
Telefon domů ………………………….. do práce …………………………………
ZÁJMOVÁ ČINNOST: (sport,

Matka: příjmení ………………………… jméno …………………….. výška ………………
Sportovní činnost:
dříve………………………………………………………………………………………………….
nyní…………………………………………………………………………………………………..
Telefon domů ………………………….. do práce …………………………………
V Brně dne ……………………

……………………………………………
Podpis rodičů

