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Zloženie komisie: 

 

Vedúci PK: Dr. Fabian Igor                - učiteľ TSV - 20 hod.TSV, ŠH 2 hod.  

Členovia:     Mgr. Buvaličová Viera   - učiteľka TSV – 20 hod. TSV, ŠH 2 hod. 

                    Dr. Buvalič Vladimír         riaditeľ školy, 2 hod. SPH  

                    Ing. Duchnický Peter       - učiteľ TSV  / odlúčené pracovisko Lomnička/ 

                                                               

Prizývaní členovia PK: 

                    Ing. Koterba Daniel           - učiteľ ANJ, odborných predmetov ,Športový krúžok                                             

                    Mgr. Ondrej Milan             - majster odbornej výchovy a praxe, lyžiarsky  in- 

                                                                  štruktor. 

 

1. Na základe analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov v telesnej výchove v šk. roku 

2015/2016  určuje si  PK nasledovné úlohy:  

 

- dôsledné plnenie osnov , TSV.,, 

- pravidelné rozvíjanie telesnej zdatnosti, rozvoj pohybových zručností a znalostí žiakov  

- osvojenie si primeraných pohybových činností z vybraných športových odvetví 

a teoretických poznatkov z teórie telesnej kultúry 

- zorganizovať Výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz s dennou dochádzkou pre žiakov  

1. ročníka 

- získanie, upevňovanie správnych návykov  životosprávy, hygieny a poznatkov 

z environmentálnej výchovy 

- rozvíjanie záujmových útvarov a aktivít TSV a športu v mimovyučovacom čase 

- účasť na športových súťažiach a akciách poriadaných školou, Odborom školstva VÚC. 

SAŠŠ , MŠVVa ŠSR 

- vedenie evidencie a dokumentácie o žiakoch v oblasti klasifikácie, pripravenosti 

žiakov na hodiny TSV a dochádzky 

- pravidelná kontrola a hodnotenie dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov 

žiakov i učiteľov  TSV prostredníctvom vzájomných hospitácií 

- propagovať úspechy TSV na škole prostredníctvom médií 

- aktívne sa podieľať na plnení úloh spojených s projektom rozvoja materiálnej 

základne a podmienok k vyučovaniu  TSV 

- zlepšovať podmienky pre realizáciu  obsahu vyučovacieho predmetu TSV 

- organizovať Kurz na ochranu života a zdravia človeka pre 3. ročník a 2.ročník 

učebných  odborov, organizovať a uskutočňovať Účelové cvičenia pre 1., 2. ročník                                                                                                                       

- štúdijných odborov. 

- 1. a 3. účelové cvičenie pre 3. ročné odborové štúdium. 

 

2. Hlavné úlohy PK : 

 

 -    Návrh akcií v oblasti pedagogicko-metodickej 

- zostavenie a prerokovanie časovo-tematických  plánov 

- zjednotenie kritérií hodnotenia žiakov (vytváranie spoločných kontrolných testov) 

- spolupráca s vedením školy, spoločná hospitačná činnosť 

- prizývanie člena vedenia školy na zasadnutia PK, prizývanie ďalších členov PK 

(učiteľov, ktorí nevyučujú  TSV) 

- starostlivosť o súťaže školské, obvodné a krajské, poverené KŠÚ, SAŠŠ 

- starostlivosť o krúžkovú a záujmovú činnosť TSV, včítane materiálneho zabezpečenia 

- koncoročné vyhodnotenie práce PK, analýza 
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- operatívne ukladať úlohy členom PK podľa aktuálnosti telovýchovných a športových 

aktivít v rôznych časových etapách šk. roka  

- starostlivosť o materiálne vybavenie kabinetu TSV, šetriť  športový materiál a podľa  

objektívnej potreby ho dopĺňať 

 

 

3. Harmonogram zasadnutí PK : 

 

           1. zasadnutie                                                                                 termín: september 2016 

 

1.) Prerokovanie plánu práce PK 

      zodpov.: Dr. Fabian I.  

2.) Prerokovanie tem. plánov 

      zodpov.: vyučujúci TSV 

3.) Kalendár športových podujatí a súťaží na úrovni školy, okresu, obvodu a kraja 

4.) Príprava spoločných kontrolných testov pre 1.-4. ročník /ch+d/ v rámci projektu s podpo- 

     rou výskumu a vývoja –„Telesný, funkčný a motorický rozvoj stredoškolskej mládeže v  

     reflexii jej pohybovej aktivity 

      zodpov.: učitelia TSV 

5.) Činnosť členov PK v krúžkovej činnosti, zakonponovanie do rozvrhu hodín, materiálne  

      zabezpečenie, vzdelávacie poukazy 

6.) Tvorba projektov k zabezpečeniu materiálno-technického zabezpečenia kabinetu TSV  

      zodpov.: Dr. Fabian I.  

7.) Šetrenie inventáru telocvične, posilňovne, náradia a náčinia 

     zodpov.: všetci členovia PK 

8.) Evidencia oslobodených žiakov od TSV, zaradenie do zdravotných skupín 

     zodpov.: Dr. Fabian I.,september 2016  

9.) Zabezpečenie športových súťaží podľa kalendára SAŠŠ  

10.) Príprava účelových cvičení pre 1. a 2. ročník  

      

 

             2. zasadnutie                                                                               termín: december 2016 

1.) Priebežné plnenie tematických plánov 

     zodpov.: všetci členovia PK 

2.) Príprava športových školských a okresných súťaží a športových aktivít zamestnancov ško- 

      ly 

     zodpov.: Dr. Fabian I.,  Mgr. Buvaličová V. 

 3.) Plnenie tématických plánov 

 4.) Starostlivosť o talentovaných žiakov, činnosť práce v oddeleniach  športových hier a záuj- 

      mových  útvarov 

 5.)   Príprava Výchovno- vzdelávacieho lyžiarskeho korzu pre 1. ročník     

 

  

   

            3. zasadnutie                                                                                      termín: marec 2017 

1.) Priebežné plnenie tem. plánov, zhodnotenie uskutočnených športových súťaží 

     zodpov.: Dr. Fabian I. 

2.) Príprava a zabezpečenie okresných, obvodných, resp. krajských športových súťaží 

určených kalendárom podujatí 
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     zodpov.: Dr. Fabian I. 

4.) Príprava účelových cvičení – 1. a 2. ročník, príprava kurzu ochrany života a zdravia  

     pre 3. ročník          

         

 

            

            4. zasadnutie                                                                                         termín: jún 2017       

1.) Vyhodnotenie plnenia temat. plánov, výchovno-vzdelávacích výsledkov v TEV 

2.) Vyhodnotenie športových súťaží a reprezentácie školy v šk. roku 2016/2017 

3.)  Kurz ochrany života a zdravia človeka pre 3. ročník – denná forma     

5.) Vyhodnotenie  práce PK v škol. roku 2016/2017                                                                  

6.)  Námety pre prácu PK v budúcom šk. roku, zhodnotenie úspešnosti projektov v oblasti 

      TSV a rekonštrukčných prác                                                                                                    

7.)  Spoluúčasť pri organizovaní športového dňa zamestnancov školy v ukončení škol. roka.    

      2016/2017       

 

                                                                                               

 

 

      v Starej Ľubovni  22.9.2016                                            PaedDr. Fabian Igor 

                                                                                                  vedúci PK- TEV 
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