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Pozvánka na talentovou zkoušku z plavání. 
  

 

 Organizace talentové zkoušky bude upravena v souladu s epidemiologickou situací. 

Talentová zkouška se koná 11. 3. 2021 (čtvrtek) v plaveckém bazénu Strahov, na adrese 

Vaníčkova 100/6, Praha 6.  

 Sraz účastníků I. skupiny je v 9.45 hod. ve vestibulu stadionu. Vezmi s sebou běžné 

plavecké potřeby na trénink. 

 Talentové zkoušky proběhnou za zvýšených hygienických opatření. Uchazeč bude vybaven 

rouškou a bude se řídit organizačními pokyny zástupce školy. Přístup rodičů do haly je 

přísně zakázán. 

 Zkouška se skládá z těchto částí: 

 rychlostní schopnosti 4x50 m PZ /start z bloku/ 

 rychlostní vytrvalosti 4x 50 m svým preferovaným způsobem /int. 10“/ 

 vytrvalostní schopnosti – 800 m VZ. 

Celkové hodnocení. 

Vyhodnocení výkonnostních testů talentových zkoušek bude provedeno za pomoci 

bodovacích tabulek. V průběhu talentových zkoušek bude sledována nejen aktuální výkonnost 

plavců, ale též technické zvládnutí všech plaveckých způsobů, antropomotorické a zdravotní 

předpoklady studentů pro další plavecký výkonnostní vývoj v průběhu studia na škole.  

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 plavání. 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 25.02. 2021 

         Roman V l č e k, v. r. 

              ředitel školy  
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Pozvánka na talentovou zkoušku z plavání. 
  

 

 Organizace talentové zkoušky bude upravena v souladu s epidemiologickou situací. 

Talentová zkouška se koná 11. 3. 2021 (čtvrtek) v plaveckém bazénu Strahov, na adrese 

Vaníčkova 100/6, Praha 6.  

 Sraz účastníků II. skupiny je v 11.15 hod. ve vestibulu stadionu. Vezmi s sebou běžné 

plavecké potřeby na trénink. 

 Talentové zkoušky proběhnou za zvýšených hygienických opatření. Uchazeč bude vybaven 

rouškou a bude se řídit organizačními pokyny zástupce školy. Přístup rodičů do haly je 

přísně zakázán. 

 Zkouška se skládá z těchto částí: 

 rychlostní schopnosti 4x50 m PZ /start z bloku/ 

 rychlostní vytrvalosti 4x 50 m svým preferovaným způsobem /int. 10“/ 

 vytrvalostní schopnosti – 800 m VZ. 

Celkové hodnocení. 

Vyhodnocení výkonnostních testů talentových zkoušek bude provedeno za pomoci 

bodovacích tabulek. V průběhu talentových zkoušek bude sledována nejen aktuální výkonnost 

plavců, ale též technické zvládnutí všech plaveckých způsobů, antropomotorické a zdravotní 

předpoklady studentů pro další plavecký výkonnostní vývoj v průběhu studia na škole.  

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 plavání. 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 25.02. 2021 
         Roman V l č e k, v. r. 

              ředitel školy  
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