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Pozvánka na talentové zkoušky z atletiky. 

Organizace talentové zkoušky bude upravena v souladu s epidemiologickou situací. 

Talentová zkouška se koná 11. 3. 2020 (čtvrtek) v areálu ATLETICKÉHO STADIONU 

SLÁVIE PRAHA. Sraz účastníků I. skupiny je v  8:00 hod. na tribuně atletického stadionu. Vezmi 

s sebou sportovní oblečení a obuv do venkovních prostor.  

Talentové zkoušky proběhnou za zvýšených hygienických opatření. Uchazeč bude vybaven 

rouškou a bude se řídit organizačními pokyny zástupkyně ředitele. 

Zkouška se skládá z těchto částí: 

 motorická výkonnost 

 pohybová dovednost. 

1. Motorická výkonnost: 

a) 60 m vlastní výběh 

b) skok daleký z místa 

 

d) člunkový běh 4x10m 

e) hod koulí (chlapci 4 kg, dívky 3kg) vzad 

obouruč 

c)desetiskok z místa střídmonož    f) 12-ti minutový běh. 

 

2. Pohybová dovednost: 

a. stoj na rukou + kotoul vpřed, kotoul vzad do stoje na rukou – seřazeno do gymnastické řady 

b. přemet stranou na obě strany. 

 

Celkové hodnocení. 

 Hodnoceno je každé cvičení dle testovací škály. Výsledky dosažených bodů se sčítají. 

Součástí hodnocení je posouzení antropometrie, výkonnosti a stupeň vyspělosti jednotlivých uchazečů. 

 Konečný počet bodů dosažený při TZ je následně přepočítán na speciální stupnici (0-45) 

společnou pro všechny kmenové sporty v rámci školy. 

 

Poznámka. 

  Po ukončení talentových zkoušek bude uchazeči odesláno do 5 dnů sdělení o úspěšnosti či 

neúspěšnosti vykonání talentových zkoušek do oboru Gymnázium se sportovní přípravou – sport 

atletika. Uchazeč, který vykonal neúspěšně talentovou zkoušku z příslušného kmenového sportu, se 

přijímacího řízení dále neúčastní. 

 

Přejeme Vám hodně úspěchů při konání talentových zkoušek. 

 

V Praze dne 25.2 2021 

         Roman  V l č e k, v. r.    

               ředitel školy  
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Pozvánka na talentové zkoušky z atletiky. 

Organizace talentové zkoušky bude upravena v souladu s epidemiologickou situací. 

Talentová zkouška se koná 11. 3. 2020 (čtvrtek) v areálu ATLETICKÉHO STADIONU 

SLÁVIE PRAHA. Sraz účastníků II. skupiny je v 10:00 hod. na tribuně atletického stadionu. Vezmi 

s sebou sportovní oblečení a obuv do venkovních prostor.  

Talentové zkoušky proběhnou za zvýšených hygienických opatření. Uchazeč bude vybaven 

rouškou a bude se řídit organizačními pokyny zástupkyně ředitele. 

Zkouška se skládá z těchto částí: 

 motorická výkonnost 

 pohybová dovednost. 

1. Motorická výkonnost: 

a) 60 m vlastní výběh 

b) skok daleký z místa 

 

d) člunkový běh 4x10m 

e) hod koulí (chlapci 4 kg, dívky 3kg) vzad 

obouruč 

c)desetiskok z místa střídmonož    f) 12-ti minutový běh. 

 

2. Pohybová dovednost: 

a. stoj na rukou + kotoul vpřed, kotoul vzad do stoje na rukou – seřazeno do gymnastické řady 

b. přemet stranou na obě strany. 

 

Celkové hodnocení. 

 Hodnoceno je každé cvičení dle testovací škály. Výsledky dosažených bodů se sčítají. 

Součástí hodnocení je posouzení antropometrie, výkonnosti a stupeň vyspělosti jednotlivých uchazečů. 

 Konečný počet bodů dosažený při TZ je následně přepočítán na speciální stupnici (0-45) 

společnou pro všechny kmenové sporty v rámci školy. 

 

Poznámka. 

  Po ukončení talentových zkoušek bude uchazeči odesláno do 5 dnů sdělení o úspěšnosti či 

neúspěšnosti vykonání talentových zkoušek do oboru Gymnázium se sportovní přípravou – sport 

atletika. Uchazeč, který vykonal neúspěšně talentovou zkoušku z příslušného kmenového sportu, se 

přijímacího řízení dále neúčastní. 

 

Přejeme Vám hodně úspěchů při konání talentových zkoušek. 

V Praze dne 25.2 2021 

         Roman  V l č e k, v. r.    

               ředitel školy  
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Pozvánka na talentové zkoušky z atletiky. 

Organizace talentové zkoušky bude upravena v souladu s epidemiologickou situací. 

Talentová zkouška se koná 11. 3. 2020 (čtvrtek) v areálu ATLETICKÉHO STADIONU 

SLÁVIE PRAHA. Sraz účastníků III. skupiny je ve 12:00 hod. na tribuně atletického stadionu. 

Vezmi s sebou sportovní oblečení a obuv do venkovních prostor.  

Talentové zkoušky proběhnou za zvýšených hygienických opatření. Uchazeč bude vybaven 

rouškou a bude se řídit organizačními pokyny zástupkyně ředitele. 

Zkouška se skládá z těchto částí: 

 motorická výkonnost 

 pohybová dovednost. 

1. Motorická výkonnost: 

a) 60 m vlastní výběh 

b) skok daleký z místa 

 

d) člunkový běh 4x10m 

e) hod koulí (chlapci 4 kg, dívky 3kg) vzad 

obouruč 

c)desetiskok z místa střídmonož    f) 12-ti minutový běh. 

 

2. Pohybová dovednost: 

a. stoj na rukou + kotoul vpřed, kotoul vzad do stoje na rukou – seřazeno do gymnastické řady 

b. přemet stranou na obě strany. 

 

Celkové hodnocení. 

 Hodnoceno je každé cvičení dle testovací škály. Výsledky dosažených bodů se sčítají. 

Součástí hodnocení je posouzení antropometrie, výkonnosti a stupeň vyspělosti jednotlivých uchazečů. 

 Konečný počet bodů dosažený při TZ je následně přepočítán na speciální stupnici (0-45) 

společnou pro všechny kmenové sporty v rámci školy. 

 

Poznámka. 

  Po ukončení talentových zkoušek bude uchazeči odesláno do 5 dnů sdělení o úspěšnosti či 

neúspěšnosti vykonání talentových zkoušek do oboru Gymnázium se sportovní přípravou – sport 

atletika. Uchazeč, který vykonal neúspěšně talentovou zkoušku z příslušného kmenového sportu, se 

přijímacího řízení dále neúčastní. 

 

Přejeme Vám hodně úspěchů při konání talentových zkoušek. 

V Praze dne 25.2 2021 

         Roman  V l č e k, v. r.    

               ředitel školy  
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