ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA
úsek inšpekčnej činnosti
Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4

Správa
o dôvodoch a počte vydaných rozhodnutí o oslobodení žiaka od vyučovania predmetu
telesná výchova/telesná a športová výchova v základných školách v školskom roku
2012/2013 v SR
Základné údaje
Úloha sa plnila počas komplexných inšpekcií v 86 základných školách (ZŠ), ktoré
navštevovalo celkovo 18 648 žiakov. Z uvedeného počtu škôl bolo 6 cirkevných
a 3 súkromné.
Tabuľka č. 1 Počet žiakov oslobodených od vyučovania predmetu telesná výchova/telesná
a športová výchova (TV/TŠV)

1. stupeň
2. stupeň
Spolu

18
93
111

Počet oslobodených od vyučovania TV/TŠV
čiastočne
úplne
0,09 %
51
0,27 %
0,50 %
173
0,93 %
0,59 %
224
1,20 %

Tabuľka č. 2 Počet vydaných rozhodnutí o oslobodení žiaka od vyučovania TV/TŠV
na základe odporúčania lekára

1. stupeň
2. stupeň
Spolu

Oslobodenie na odporúčanie lekára
počet
%
68
0,36 %
250
1,34 %
318
1,70 %

Zistenia a ich hodnotenie
Najčastejšie dôvody pre čiastočné alebo úplné oslobodenie žiaka od vyučovania TV/TŠV
boli rekonvalescencia a poúrazové stavy, oslabený zdravotný stav, choroby srdca
a pohybového aparátu, alergie, astma a telesné postihnutie. Žiaci, ktorí boli úplne oslobodení
od vyučovania TV/TŠV, sa pasívne zúčastňovali týchto vyučovacích hodín v prípade, že
nešlo o prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu v danom dni. Dozor nad žiakmi vykonával
učiteľ TV/TŠV. Rozhodnutia o čiastočnom alebo úplnom oslobodení od vyučovania TV/TŠV
boli vydané v súlade s právnymi predpismi.
Napriek vysokému počtu žiakov oslobodených od vyučovania TV/TŠV školy nemali
zriadené vyučovanie zdravotnej telesnej výchovy (ZTV) okrem súkromnej ZŠ
v Bratislavskom kraji. Medzi najčastejšie dôvody uvádzali nízky počet žiakov, ktorí by tvorili
skupinu ZTV, nedostatok pedagógov, ktorí majú kvalifikáciu na vyučovanie ZTV,
nedostatočnú kapacitu telocviční, náročnosť vytvorenia skupiny žiakov ZTV v súvislosti
s organizáciou vyučovania žiakov patriacich do rôznych tried.

Odporúčania a podnety
Metodicko-pedagogickému centru
 zaradiť do vzdelávacích ponúk pre učiteľov telesnej výchovy a telesnej a športovej
výchovy vzdelávanie na získanie príslušnej spôsobilosti na vyučovanie zdravotnej telesnej
výchovy

