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Správa
o dôvodoch a počte vydaných rozhodnutí o oslobodení žiaka od vyučovania predmetu
telesná a športová výchova v stredných odborných školách v školskom roku 2012/2013
v SR
Základné údaje
Úloha sa realizovala v rámci komplexných inšpekcií v 24 stredných odborných školách
(SOŠ), z nich bolo 7 súkromných. Kontrolované SOŠ navštevovalo celkovo 6 659 žiakov.
Tabuľka č. 1 Počet žiakov oslobodených od vyučovania predmetu telesná a športová výchova
Žiaci oslobodení od vyučovania TŠV

Počet

%

čiastočne

127

0,19 %

úplne

505

7,58 %

spolu

632

7,77 %

Zistenia a ich hodnotenie
V žiadnej z kontrolovaných škôl nebola zriadená skupina zdravotnej telesnej výchovy
(ZTV) napriek vysokému počtu žiakov oslobodených od vyučovania telesnej a športovej
výchovy (TŠV). Dôvodmi nezriadenia boli nízke počty žiakov oslobodených od vyučovania
TŠV v jednotlivých triedach a nekvalifikovanosť vyučujúcich pre vyučovanie ZTV.
V 4 školách nebola zriadená ZTV kvôli absencii vlastnej telocvične či ihriska, havarijnému
stavu telocvične a jej následnému uzavretiu a v niektorých SOŠ kvôli nedostatku finančných
prostriedkov na mzdové náklady spojené s vyučovaním ZTV.
Zdravotnými príčinami, na základe ktorých riaditelia vydávali rozhodnutia o čiastočnom
alebo úplnom oslobodení od vyučovania TŠV, boli najčastejšie choroby pohybového aparátu,
úrazy, poruchy srdcovej činnosti, astma, endokrinologické poruchy a tehotenstvo.
Žiaci čiastočne oslobodení od vyučovania TŠV sa vyučovania zúčastňovali spolu
s ostatnými žiakmi, pričom učitelia rešpektovali ich zdravotné problémy, a preto niektoré
druhy cvičení nevykonávali. Žiaci, ktorí boli úplne oslobodení od vyučovania TŠV, sa týchto
vyučovacích hodín zúčastňovali, ak nešlo o prvú alebo poslednú vyučovaciu
hodinu príslušného dňa, čo mali ošetrené aj v školskom poriadku. Dve školy v Žilinskom kraji
uvoľňovali žiakov z nultej a poslednej hodiny TŠV na základe písomného súhlasu rodičov.
V jednej škole sa takíto žiaci zúčastňovali všetkých vyučovacích hodín a učiteľ ich poveroval
rôznymi pomocnými činnosťami pri organizácii hodiny.
Rozhodnutia o oslobodení žiaka od vyučovania TŠV boli v 2 SOŠ vydané
s niekoľkomesačnou spätnou platnosťou v zhode so spätným datovaním Návrhu
na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy potvrdeným lekárom, čo bolo v rozpore
s právnymi predpismi. V 2 školách Žilinského kraja sa v rozhodnutiach neuvádzalo, či bol
žiak čiastočne alebo úplne oslobodený od vyučovania TŠV.
Odporúčania a podnety
Metodicko-pedagogickému centru
 zaviesť pre učiteľov telesnej a športovej výchovy vzdelávanie, ktoré im umožní
kvalifikovane vyučovať zdravotnú telesnú výchovu

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR
 zabezpečiť školám metodické materiály na vyučovanie zdravotnej telesnej výchovy
 aktualizovať tlačivo Návrh na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy vzhľadom
na zmenený názov vyučovacieho predmetu

