
Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok   

Smernica č. 3/2016 

Postup pri úplnom a čiastočnom oslobodení od povinnej telesnej a športovej výchovy 

Čl. I. 

Všeobecné ustanovenia 

    Podľa §4, ods.1 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

65/2015 Z.z. o stredných školách:  ,,Riaditeľ strednej školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania 

povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na 

základe vyjadrenia lekára s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností,“   

- riaditeľ školy môže zo zdravotných dôvodov alebo iných závažných dôvodov rozhodnúť 

o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania predmetu telesná a športová 

výchova (TSV), a to na celý školský rok alebo jeho časť, 

- v rozhodnutí riaditeľ školy určí náhradný spôsob , aby vykonával činnosť podľa zaradenia do 

zdravotnej skupiny, teda žiak nebude uvoľnený z výchovy a vzdelávania, 

- ak je žiak zaradený do zdravotnej skupiny 4 – úplné oslobodenie od cvičenia na hodinách 

telesnej a športovej výchovy – môže určiť zdravotnú telesnú výchovu pre skupinu žiakov školy 

alebo určiť náhradnú činnosť.  

Čl. II. 

 

Činnosti  oslobodených žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy na vyučovaní TSV 

-Žiaci čiastočne  alebo úplne oslobodení musia byť  z dôvodu dodržania bezpečnosti počas hodín 

telesnej a športovej výchovy v predpísanom cvičebnom úbore a cvičebnej obuvi. 

-Žiaci čiastočne oslobodení sa zúčastňujú všetkých hodín telesnej a športovej výchovy, cvičia v súlade 

s učebnými osnovami predmetu a odporúčaním lekára /povolené a odporúčané cvičenia/. Žiaci majú 

zakázané cvičiť cvičenia, ktoré im lekár v návrhu neodporúča. Žiaci sú z predmetu hodnotení 

známkou a na vysvedčení majú poznámku /  telesná a športová výchova s úľavami/. 

-Žiaci úplne oslobodení sa zúčastňujú všetkých hodín telesnej a športovej výchovy a pomáhajú 

vyučujúcemu pri organizácii hodín, taktiež plnia všetky úlohy, ktorými ich poverí vyučujúci  / príprava 

náčinia, náradia , jeho odloženie, zápisy v evidencii výkonov, tabuľky, študujú pravidlá jednotlivých 

športov, pripravia zadané prezentácie z jednotlivých športov-  v súlade s tematickými celkami 

ŠkVP.../. Žiaci nie sú hodnotení z predmetu a na vysvedčení majú v kolónke predmetu napísané 

oslobodení. 

-Učiteľ telesnej a športovej výchovy priebežne prehodnocuje počas školského roka návrhy čiastočne 

oslobodených žiakov od telesnej výchovy v snahe zabezpečiť žiakom pravidelnosť pohybu a cvičenia. 

 

 



Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto Smernica č. 3/2016 bola prerokovaná v PK TSV dňa 31.08.2016 a nadobúda účinnosť od 

01.09.2016 

 

V Ružomberku  31.08.2016 

 

 Vypracoval : Mgr. Igor Vanko, vedúci  PK TSV                   Schválil: Mgr. Vladimír Pančík, riaditeľ školy 


