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V Brezne dňa : 31.01.2020                                                  

 

 

                                                   Podpis riaditeľa školy ............................................ 
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Kritériá hodnotenia žiakov v  predmete  telesná a športová 
výchova 

 
Obsah vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova na našej škole tvorí systém 

pohybových aktivít, poznatkov, pravidiel, záujmov a ďalších hodnôt. Rozlišuje osobitosti chlapcov 

a dievčat, aplikujú sa v ňom tradičné  druhy športov a cvičení. Učebné osnovy vychádzajú z 

dvojhodinovej týždennej dotácie pre telesnú výchovu, minimálnej pre splnenie cieľov a naplnenie 

obsahu základného učiva.  

 

Hlavným cieľom TSV je kompenzovať jednostranné psychické zaťaženie žiakov fyzickými 

aktivitami, ktorých špecifické ciele TŠV predstavujú: 

a) Telesný a funkčný rozvoj základných pohybových schopností a telesnej zdatnosti. Rozvoj 

pohybových schopností / rýchlosť, sila, obratnosť, vytrvalosť / formou pohybových hier, 

posilňovacích cvičení.../ 

b) Rozvoj pohybových zručností a návykov t.j. :  

- osvojiť si racionálnu techniku základných  pohybov / behu, skoku, hodu, vrhu /. 

- zvládnuť základnú hernú činnosť jednotlivca v športových hrách 

/ basketbal, volejbal, futbal, vybíjaná/ 

- zvládnuť základné prvky športovej gymnastiky / kotúle, stojky, premety, preskoky/ 

c) Rozvoj koordinačných schopností t.j. : 

- osvojiť si techniku jednotlivých atletických disciplín 

/ skok do diaľky,  vrh guľou, technika nízkeho štartu, štafeta, hod kriketovou loptičkou ... / 

d) Osvojiť si cvičenia zamerané na prevenciu úrazovosti, na zvýšenie kĺbovej pohyblivosti a 

celkovej telesnej výkonnosti / Stretching /. 

 

Osvojiť si cvičenia zamerané na formovanie celého tela : 

 posilňovacie cvičenia pre chlapcov. 

 cvičenia zamerané na relaxáciu. 
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Učivo predmetu sa diferencuje na základné a výberové. 

 

Základné učivo je záväzné. Reprezentuje približne 70 % obsahu, ktorý zahŕňa:  

 

 poznatky z telesnej kultúry 

 diagnostikovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov 

 poradové cvičenia 

 kondičné, koordinačné a kompenzačné cvičenia 

 cvičenia a poznatky z atletiky, gymnastiky, športových hier,  posilňovania,  

 kondičnej prípravy, a lyžovania.  

 

Výberové učivo je zamerané na rozšírenie ponuky pohybových aktivít zo základného učiva. Obsah 

výberového učiva sa určí podľa záujmov a potrieb žiakov, podmienok školy, jej tradícií, 

špecializácie učiteľa a predstavuje maximálne 40 % z obsahu telesnej výchovy. Progresívnou 

formou je problémové a programové vyučovanie, ktoré zvyšujú úroveň osvojenia pohybových 

zručností a aktivitu žiakov vo vyučovacom procese.  

Na zvýšenie úrovne telesnej zdatnosti je vhodné využívať formu domácich cvičení.  

Vzhľadom na diferencované materiálne a priestorové podmienky školy učitelia TV prispôsobili 

učivo TV konkrétnym podmienkam a pristupujú k vymedzeniu obsahu ako k otvorenému systému, 

t.j. dopĺňajú ho, prípadne i redukujú, a to v závislosti od vlastných podmienok, záujmu žiakov, 

miestnych tradícií a ďalších potrieb, ale vo vzťahu k základným cieľom.  
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Kvalifikačné stupne na TSV 

 

S t u p e ň   1   (výborný)  

Úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti žiaka a ďalšej merateľnej pohybovej výkonnosti sa rovná 

aritmetickému priemeru hodnôt populácie alebo je vyššia. Žiak si osvojil hodnotenú pohybovú 

činnosť tak, že ju vykonáva technicky správne, účelne, rytmicky. Orientuje sa v priestore, má 

vznosné  držanie tela, pohyb v súlade s hudbou. V pohybovej činnosti preukazuje samostatnosť, 

tvorivosť. V hre je iniciatívny, dodržiava pravidlá a účelne uplatňuje osvojené herné činnosti. 

Vedomosti žiaka sú celistvé a presné Uplatňuje ich samostatne pri riešení úloh. Má aktívny vzťah k 

telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti a záujem o vlastné telesné zdokonaľovanie. Je 

aktívny v mimoškolskej a športovej činnosti.  

 

S t u p e ň  2  (chválitebný)  

Žiak vykonáva pohyb – s drobnými chybami v technike ale účelne, plynule, rytmicky. Orientuje sa 

v priestore, v držaní telá má malé nedostatky podobne ako vo vyjadrení hudby pohybom. V hre je 

kolektívny a zriedka porušuje pravidlá hry. Žiakove vedomosti sú v podstate celistvé a presné ( 

s nie významnými chybami). Uplatňuje ich s malou pomocou učiteľa pri riešení pohybových úloh.  

 

S t u p e ň  3  (dobrý)  

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov 

a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet 

učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. 

V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický 

prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 
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S t u p e ň  4  (dostatočný)  

Žiak pohyb vykonáva s veľkými technickými chybami, alebo len čiastočne, resp. ho vykonáva s 

veľkou pomocou učiteľa. Veľmi zle sa orientuje v priestore, silne porušuje plynulosť a rytmus 

pohybu, ako aj jeho súlad s hudbou. V hre je zväčša nepohotový, netvorivý, pasívny, nekolektívny a 

porušuje pravidlá. Vedomosti žiaka majú vážne medzery a chyby. Žiak ich vie uplatniť len pri 

riešení ľahkých úloh a s pomocou učiteľa. Jeho postoj k telesnej výchove je negatívny.  

 

S t u p e ň  5 (nedostatočný)  

Žiakove vedomosti sú veľmi medzerovité, nesústavné, chybné. Žiak sa ani nepokúsi vykonávať 

pohyb alebo vykoná iný pohyb. Nie je schopný hrať v kolektíve. Žiak vôbec neprejavuje úsilie plniť 

uložené úlohy na hodinách telesnej výchovy. Má negatívny postoj k hodinám telesnej výchovy so 

snahou vyhnúť sa tejto činnosti. Stupňom 5 je hodnotený aj ten žiak, ktorý sústavne chodí 

nepripravený na hodiny TSV, neprezlieka sa do úboru a obuv neplní bezpečnostné kritéria na pohyb 

v priestoroch telocvične a športového štadiónu. 

 

 

Ustanovenie o postupe pri klasifikácii   

 

O klasifikačnom stupni rozhoduje učiteľ, ktorý vyučuje telesnú a športovú výchovu. Pri určovaní 

klasifikačného stupňa učiteľ nesmie podľahnúť nijakému vplyvu. Pri určovaní stupňa prospechu na 

konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita výsledkov práce a učebné výsledky, ktoré žiak 

dosiahol za celé klasifikačné obdobie. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru z 

klasifikácie za príslušné obdobie. Žiak zaradený do telesnej a športovej výchovy oslabených sa 

klasifikuje. Pri čiastočnom oslabení alebo pri úľavách odporúčaných lekárom sa žiak klasifikuje s 

prihliadnutím na jeho zdravotný stav. Oslobodení žiaci, ktorí nie sú zaradení do oddelení zdravotne 

oslabených žiakov, sa klasifikujú z učiva povoleného lekárom. Hodnotenie žiaka stupňom 5 na 

konci klasifikačného obdobia nemá vplyv na celkový prospech. Ak žiak splnil ostatné požiadavky 

klasifikačného poriadku prospieva a postupuje do ďalšieho ročníka. Podstatným kritériom 

klasifikácie je úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti a zvládnutia základného učiva vrátane 

poznatkov. Ďalšie kritériá môžu ovplyvniť klasifikáciu o jeden stupeň. 
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Vzťah žiakov k telesnej výchove sa hodnotí podľa úsilia, disciplinovanosti a ďalších vlastností 

osobnosti a podľa rozsahu a kvality záujmovej telesnej a športovej výchovy a športu. 

Opakované porušovanie stanovených pravidiel a neplnenie si povinností 

má za následok zhoršenú známku na vysvedčení. 

 

Kritéria hodnotenia TSV: 

 

- žiak je povinný nosiť si úbor na cvičenie, ktorý zodpovedá  podmienkam hodiny ( cvičenie v 

telocvični a na školskom dvore ). 

- ak  si žiak povinne nenosí cvičebný úbor a nemal ho viac ako na 30 %  hodín, môže byť 

navrhnutý učiteľom TŠV na komisionálnu skúšku ( na polroka a na konci školského roku ). 

- ak žiak na hodine necvičí, musí mať ospravedlnenie buď od lekára   alebo od  zákonného 

zástupcu. 

- ak žiak na hodine necvičí a má ospravedlnenie, musí sa hodiny zúčastniť. Ak sa tak nestane, 

učiteľ je povinný dať žiakovi neospravedlnenú hodinu. 

 

Motivačná známka:  

 Umiestnenie sa na krajských kolách na  (1.-3. mieste ) 

 Umiestnenie sa v okresných kolách na ( 1.-3. mieste ) 

 Športová mestská liga 

Vzhľadom k podmienkam školy je dôležité zosúladiť hodiny TSV pre zmiešaný súbor chlapcov a 

dievčat. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


