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    Vnútorný metodický pokyn o postupe pri oslobodení od 

povinnej telesnej a športovej výchovy a telesnej výchovy a 

zaradení žiaka do zdravotnej telesnej výchovy 

Riaditeľka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a podľa § 5 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 

209/2011 Z.z a od 01.04. 2015 podľa § 4 ods. 1 vyhlášky  MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných 

školách v znení neskorších predpisov . vydáva tento metodický pokyn: 

Úvodné ustanovenia 

Tento metodický pokyn upravuje postup oslobodenia od povinnej telesnej a športovej výchovy/ telesnej 

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. 

Jeho cieľom  je stanoviť postup pre vyučujúcich, triednych učiteľov a predmetovú komisiu telesnej a 

športovej výchovy pri úplnom oslobodení od povinnej telesnej výchovy, resp. čiastočnom oslobodení od 

telesnej výchovy. 

Postup pri oslobodení žiaka od povinnej telesnej a športovej výchovy a telesnej výchovy / 

zaradení žiaka do zdravotnej telesnej výchovy 

Triedny učiteľ v septembri na prvých triednických hodinách oboznámi žiakov triedy s postupom pri 

úplnom oslobodení od telesnej a športovej výchovy (ďalej len telesnej výchovy) určeným týmto 

metodickým pokynom a odovzdá im tlačivá, ktoré si vyzdvihne na sekretariáte školy. 

Triedny učiteľ od svojich žiakov vyžiada lekárom potvrdené návrhy na úplné oslobodenie od povinnej 

telesnej výchovy spolu so žiadosťou zákonného zástupcu, aj keď má žiak 18 rokov. 

 Termín: do 15.09. daného školského roku. 

Návrh je podaný na tlačive Ševt 59 015  Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy. 

Návrh na oslobodenie od telesnej výchovy a žiadosť zákonného zástupcu majú byť správne napísané: 

a)  v návrhu lekára má byť vyznačené: zdravotná skupina ; odporúčané oslobodenie/ zaradenie do 

zdravotnej telesnej výchovy od... do...; povolené, odporúčané a neodporúčané cvičenia. V návrhu 

musí byť napísaný aj dátum, čitateľná pečiatka a podpis odborného lekára, 

b)  žiadosť zákonného zástupcu obsahuje osobné údaje žiaka (meno a priezvisko, dátum narodenia, 

triedu) a obdobie oslobodenia, ktoré sa zhoduje s návrhom lekára. Triedny učiteľ zodpovedá za 

úplnosť návrhu alebo žiadosti. V prípade neúplnosti návrh alebo žiadosť dá dopracovať. Kompletné 

návrhy spolu so žiadosťami priebežne odovzdáva na sekretariáte školy. 

Kompletný zoznam žiakov zaradených do jednotlivých  zdravotných skupín bude zverejnený na 

informačnom paneli v zborovni do 20.09. príslušného školského roka. Triedny učiteľ informuje priebežne 

aj učiteľa telesnej výchovy a predsedu predmetovej komisie telesnej výchovy. 

Zástupkyňa riaditeľa školy do 20.09. príslušného školského roka predloží riaditeľovi zoznam žiakov školy 

spolu so žiadosťami zákonných zástupcov na úplné oslobodenie telesnej výchovy. Riaditeľ školy po 
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posúdení každého prípadu rozhodne o žiadosti zákonného zástupcu. Rozhodnutie o oslobodení sa 

vyhotoví v 2 exemplároch. Dostanú ho: zákonný zástupca a triedny učiteľ.  

Na základe rozhodnutia riaditeľa školy triedny učiteľ zapíše do úvodnej časti triednej knihy do stĺpčeka 

„Poznámky“ zápis: OTV do príslušného riadku oslobodeného žiaka a poznámku do katalógového listu: V 

školskom roku ... je žiak/žiačka oslobodený(á) od povinnej telesnej výchovy rozhodnutím riaditeľky 

školy č . . .  zo dňa.... dátum a podpis triedneho učiteľa. 

Zástupkyňa riaditeľky školy vyhotoví menný zoznam žiakov úplne oslobodených od telesnej výchovy s 

číslom rozhodnutia a dátumom rozhodnutia v troch exemplároch. Dostanú ho: predseda predmetovej 

komisie telesnej a športovej výchovy, zástupkyňa a jeden exemplár zostane ako informačný materiál v 

zborovni. 

Žiaci úplne oslobodení sa zúčastňujú všetkých hodín telesnej výchovy a pomáhajú vyučujúcemu pri 

organizácii hodín, taktiež plnia všetky úlohy, ktorými ich poverí vyučujúci (príprava náradia a náčinia, jeho 

odloženie, zápisy v evidencii výkonov a pod.). 

Učiteľ telesnej výchovy priebežne počas školského roka prehodnocuje návrhy na oslobodenie od telesnej 

a športovej výchovy na základe vyjadrenia odborného lekára s cieľom znižovania počtu oslobodených a v 

snahe zabezpečiť žiakom pravidelnosť pohybu a cvičenia. 

Na konci klasifikačného obdobia učiteľ telesnej výchovy zapíše oslobodený(á) do katalógu.  

V prípade zriadenia oddelenia zdravotnej telesnej výchovy učitelia ZRT predkladajú tematický výchovno-

vzdelávací plán predsedovi predmetovej komisie telesnej výchovy na schválenie do 20.09. príslušného 

školského roku.  

Triedny učiteľ zapíše do úvodnej časti triednej knihy do stĺpčeka Poznámky zápis: ZTV do príslušného 

riadku oslobodeného žiaka zaradeného do zdravotnej telesnej výchovy, a poznámku do katalógového 

listu: V školskom roku ... navštevoval Zdravotnú telesnú výchovu dátum  a podpis triedneho učiteľa. 

Zástupkyňa riaditeľa školy vyhotoví menný zoznam žiakov zaradených do zdravotnej telesnej výchovy v 

troch exemplároch. Dostanú ho: predseda predmetovej komisie telesnej výchovy, zástupkyňa a jeden 

exemplár zostane ako informačný materiál v zborovni. 

Ak sa ZRT pre nízky počet žiakov neotvorí, daní žiaci budú integrovaní v rámci hodín telesnej a športovej 

výchovy/ telesnej výchovy s ohľadom na ich postihnutie a odporúčanie odborného lekára. 

Na konci klasifikačného obdobia učiteľ telesnej výchovy zapíše známku do katalógu v riadku telesná 

výchova. Žiak zaradený do zdravotnej telesnej výchovy je klasifikovaný v zmysle klasifikačného poriadku a 

Metodických pokynov z 1. apríla 2011. 

ČI. 4 

Záverečné ustanovenia 

(1)S týmto metodickým pokynom boli oboznámení pedagogickí zamestnanci školy. 

(2)Tento metodický pokyn obdržali všetci triedni učitelia a predseda predmetovej komisie telesnej 

výchovy. 

Vnútorný metodický pokyn nadobúda platnosť 1. septembra 2014. 

 

V Čadci 27.8.2014 .......................................   

 Mgr.Ingrid Mikovčáková 

 riaditeľka školy 
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