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SMERNICA č.1/2015
o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej
výchovy
Riaditeľ Gymnázia, Párovská 1, Nitra, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a podľa
úpravy MZ SR z 10. júla 1981 č. 1053/191-/12 o starostlivosti o zdravie pri vykonávaní
telesnej výchovy, športu a brannej športovej činnosti uverejnenej v čiastke č. 32/1981 Zb.
v znení neskorších predpisov vydáva túto smernicu:
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
(1) Cieľom tejto smernice je stanoviť postup pre vyučujúcich, triednych učiteľov a
predmetovú komisiu telesnej výchovy pri úplnom oslobodení od povinnej telesnej a športovej
výchovy, pri čiastočnom oslobodení od telesnej a športovej výchovy a zaradení žiaka do
zdravotnej telesnej výchovy, ktorý sa vykonáva v procese výchovy a vzdelávania v súlade so
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Čl. 2
Postup pri úplnom oslobodení žiaka od povinnej telesnej a športovej výchovy
(1) Triedny učiteľ v septembri na prvých triednických hodinách oboznámi žiakov triedy
s postupom pri úplnom oslobodení od telesnej a športovej výchovy určeným touto smernicou
a odovzdá im tlačivá, ktoré vyzdvihne na študijnom oddelení školy.
Tlačivá sú zverejnené aj na stránke školy.
(2) Žiak odovzdá na študijnom oddelení školy lekárom potvrdený návrh na úplné oslobodenie
od povinnej telesnej výchovy spolu so žiadosťou zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.
Termín: do 14. septembra aktuálneho školského roku.
Žiadosti a návrhy podané po termíne a so spätnou platnosťou nebudú akceptované.
(3) Návrh je podaný na tlačive Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy.
(4) V návrhu lekára má byť vyznačené:
- odporúčané oslobodenie od... do...
- preškrtnutý riadok: odporúčané preradenie na osobitnú telesnú výchovu

- zdravotná skupina 4
- dátum, čitateľná pečiatka a podpis odborného lekára
(5) Žiadosť zákonného zástupcu obsahuje osobné údaje žiaka (meno a priezvisko, dátum
narodenia, triedu) a meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu.
(6) Pracovníčka študijného oddelenia zaregistruje žiadosti a návrhy a odovzdá ich
poverenému vyučujúcemu telesnej výchovy.
(7) Poverený učiteľ telesnej výchovy zodpovedá za úplnosť návrhu a žiadosti. V prípade
neúplnosti vráti žiakovi návrh alebo žiadosť na doplnenie. Kompletné návrhy spolu so
žiadosťami odovzdá na sekretariáte školy.
(8) Riaditeľ školy po posúdení každého prípadu rozhodne o žiadosti zákonného zástupcu.
Rozhodnutie o oslobodení sa vyhotoví v 3 exemplároch. Pre zákonného zástupcu, pre
triedneho učiteľa a do spisu na sekretariáte školy.
(9) Súčasťou spisu je rozhodnutie RŠ, žiadosť zákonného zástupcu a Odporučenie na
oslobodenie od povinnej telesnej výchovy.
(10) Pracovníčka študijného oddelenia vyhotoví menný zoznam žiakov zaradených do 4.
zdravotnej skupiny s číslami rozhodnutí a odovzdá ho poverenému vyučujúcemu telesnej
výchovy, ktorý s ním oboznámi vedúceho predmetovej komisie telesnej výchovy a všetkých
vyučujúcich TSV.
(11) Na základe rozhodnutia riaditeľa školy triedny učiteľ zapíše poznámku do katalógového
listu žiaka: Oslobodený/á od telesnej výchovy rozhodnutím riaditeľa školy č.....zo dňa.........
dátum a podpis triedneho učiteľa.
(12) Poverený učiteľ telesnej výchovy priebežne počas školského roka prehodnocuje návrhy
na oslobodenie od telesnej výchovy s cieľom znižovania počtu oslobodených a v snahe
zabezpečiť žiakom pravidelnosť pohybu a cvičenia.
(13) Na konci klasifikačného obdobia učiteľ telesnej výchovy zapíše do katalógu do príslušnej
kolónky oslobodený/á.
(14) V prípade, že je hodina TSV prvá alebo posledná v rozvrhu, môže riaditeľ školy
rozhodnúť o uvoľnení oslobodeného žiaka z tejto vyučovacej hodiny. (Neplatí to pre žiakov
I.OG – IV.OG.)
V prípade, ak nie je hodina TSV prvá ani posledná, sú oslobodení žiaci povinní byť na
vyučovacej hodine a pomáhať vyučujúcemu - príprava náradia, výpomoc, zápisy evidencie
a pod.

Čl. 3
Žiak čiastočne oslobodený od telesnej a športovej výchovy
(1) Celý postup od podania žiadosti a návrhu až po vyhotovenie rozhodnutia je rovnaký ako
v prípade úplne oslobodeného žiaka. Líši sa obsahom Odporúčania na oslobodenie od
povinnej telesnej výchovy.
(2) V návrhu lekára má byť vyznačené:
- odporúčané zaradenie od... do...
- preškrtnutý riadok: oslobodenie od povinnej telesnej výchovy
- zdravotná skupina 3 prípadne 2 s uvedenými obmedzeniami a zakázanými cvikmi

- dátum, čitateľná pečiatka a podpis odborného lekára
(3) Čiastočne oslobodený žiak sa riadne zúčastňuje na vyučovaní telesnej a športovej výchovy
spolu s ostatnými žiakmi triedy. Vyučujúci telesnej výchovy dodržiava pokyny uvedené v
návrhu lekára.
(4) Triedny učiteľ zapíše do katalógového listu: Telesná a športová výchova – zdravotná
rozhodnutím riaditeľa školy č..... zo dňa.... dátum a podpis triedneho učiteľa.
(5) Na konci klasifikačného obdobia učiteľ telesnej výchovy zapíše známku do katalógu
v riadku telesná výchova. Žiak je klasifikovaný v zmysle klasifikačného poriadku a
Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.
(6) Ak je dostatočný počet čiastočne oslobodených žiakov, riaditeľ školy môže rozhodnúť
o otvorení oddelenia zdravotnej telesnej výchovy. Minimálny počet žiakov je 10, keď počet
poklesne pod 6, oddelenie sa zruší.

Čl. 4
Zmena zdravotného stavu počas školského roka
(1) V prípade zmeny zdravotného stavu žiaka počas školského roka zákonný zástupca podáva
žiadosť a Odporúčanie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy prostredníctvom
triedneho učiteľa čo najskôr po stanovení diagnózy.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
(1) S touto smernicou boli oboznámení pedagogickí zamestnanci školy na zasadnutí
pedagogickej rady dňa 24. 8. 2015.
(2) Túto smernicu dostali všetci triedni učitelia a vedúci predmetovej komisie telesnej
výchovy.
(3) Smernica nadobúda platnosť 01. 09. 2015.

Mgr. Martin Chudík
riaditeľ školy

