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PRAVIDLÁ HODNOTENIA  PREDMETU TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

     Hodnotenie na konci klasifikačného obdobia vychádza z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Všeobecné pravidlá hodnotenia: 

 Žiak je hodnotený priebežne nielen na základe prístupu a postoja žiaka a jeho vzťahu k pohybovej 
aktivite na vyučovaní telesnej a športovej výchovy, ale aj aké dôsledky zanechala táto činnosť na 
zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, či získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej 
zúčastňoval so záujmom, či sa stala súčasťou jeho životného štýlu.  

 Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove učiteľ realizuje nielen na základe dlhodobého 
sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, snahu, samostatnosť a 
tvorivosť, ale aj na základe aktivity a angažovanosti v školskej a mimoškolskej záujmovej športovej 
činnosti.  

 Výsledná známka  z Telesnej a športovej výchovy na konci klasifikačného sa určí na základe váženého priemeru 
známok s nasledujúcou hodnotou: 

 

 40% - aktívny prístup k hodine, disciplína, nosenie úboru, dodržiavanie pravidiel bezpečnosti  a ochrany 
zdravia 

 20% - rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopnosti s prihliadnutím na individuálne  
        predpoklady: fyzické testy ( skok znožmo z miesta, zhyby, hod plnou loptu, člnkový  beh,    
                                                                ľah- sed) 
                                     beh na 60m,  beh na 800 resp. 1500m, vrh guľou 
 20% - proces učenia sa, osvojovanie, zdokonaľovanie a upevňovanie  pohybových zručností   
           a teoretických vedomostí: basketbal – vedenie lopty, streľba, dvojtakt 
                                                              volejbal – odbíjanie lopty, podanie 
 10% - gymnastika vlastná krátka zostava, preskok, výmyk 
 10% - účasť na školských súťažiach. 
 
 V prípade, že zdravotný stav nedovoľuje vykonávať praktické úlohy z TSV, študent vypracuje dve teoretické 

práce za polrok. Rovnaké pravidlo platí aj pri nízkej účasti na hodinách  a neúčasti na kurzoch a cvičeniach. 
  V priebehu vyučovania využívať aj slovné hodnotenie, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť klady  

a nedostatky žiakov, čo je pre mnohých  dôležitým a silným motivačným činiteľom. 

Kritériá hodnotenia 

Známka Kritéria hodnotenia 

Výborný - dosahuje výbornú úroveň pri osvojovaní pohybových zručností 
- pohybová výkonnosť má stúpajúcu tendenciu 
- je aktívny na vyučovacích hodinách aj v čase mimo vyučovania 

Chválitebný - dosahuje štandardnú úroveň pri osvojovaní pohybových zručnosti 
- udržuje si pohybovú výkonnosť a zdatnosť 
- na vyučovacie hodiny je dobre pripravený 

Dobrý - pri osvojovaní pohybových zručností nedosahuje úroveň na ktorú má predpoklady  
- neprejavuje záujem o zlepšení svojej výkonnosti  
- má neodôvodnené absencie na pohybových aktivitách 

Dostatočný - je ľahostajný pri osvojovaní pohybových zručností  
- neprejavuje záujem o zlepšení svojho fyzického stavu  
- veľmi často vynecháva neodôvodnene aktívu časť vyučovania 

Nedostatočný - je ľahostajný k vyučovaniu  
- odmieta sa zapájať do pohybových činností na vyučovacej hodine  
- odmieta sa zapájať do kolektívnych činností 

 


