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Zloženie komisie : 

 

ved. PK: PaedDr. Joštiaková  Dana    učiteľka TSV, NEJ 

 

členovia: 
Mgr. Buvaličová Viera  učiteľka TSV, RUJ 

PaedDr. Buvalič Vladimír  učiteľ TSV, riaditeľ školy 

Ing. Čanda Jozef učiteľ TSV (elokované pracovisko Lomnička) 

 

Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2016/2017 – 

(viď analýzy za jednotlivé polroky šk. roka 2016/2017) 

 

Pedagogicko-organizačné východiská:  

Plán práce predmetovej komisie vychádza z: 

 Štátneho vzdelávacieho programu 

 Školského vzdelávacieho programu 

 Plánu práce školy na školský rok 2017/2018 

 Pedagogicko-org. pokynov schválených ministrom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky na šk.rok 2017/2018 

 Učebných osnov pre telesnú a športovú výchovu 

 Vnútorného poriadku školy 

 

Hlavné úlohy PK : 

 Pôsobením na telesný a funkčný rozvoj organizmu prispievať k upevneniu zdravia, 

telesnej zdatnosti a harmonickému vývoju.  

 Vyrovnávať jednostranné zaťaženie žiakov a pripravovať ich na adaptáciu na študijné, 

pracovné a životné podmienky a poskytovať im radosť a osvieženie.  

 Rozvíjať základné pohybové schopnosti a lokomočné pohyby tak, aby sa vypestovali 

správne pohybové návyky a zručnosti.  

 Poskytovať základné teoretické vzdelanie z oblasti telesnej kultúry, ktoré je možné 

aplikovať v spojení s praxou (materské školy, školské kluby, domovy mládeže atď.) 

 Venovať pozornosť stanoveniu výchovnovzdelávacích cieľov vyučovacieho procesu 

konzistentne formujúcich osobnosť dieťaťa alebo žiaka, rešpektujúcich taxonómie 

cieľov; pozornosť venovať zaraďovaniu kooperatívnych foriem učenia sa, rozvíjaniu 

občianskych a sociálnych kompetencií detí a žiakov. 

 Venovať pozornosť témam súvisiacim s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu 

humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a 

ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, 

intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. 

 V súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 využiť metodický list 

s odporúčaniami a metodickými ukážkami zameranými na multidisciplinárny prístup v 

procese identifikovania znakov radikalizácie mládeže. 

 Humánnym prístupom formovať v činnosti morálne a vôľové charakterové vlastnosti 

osobnosti (obzvlášť toleranciu) a vypestovať pozitívny trvalý vzťah k telesnej výchove 

a športu. 

 Uskutočniť hodnotenie celkovej úrovne pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti žiakov 

pomocou motorických testov.  

 Pomocou záujmových rekreačno – pohybových aktivít vytvárať priestor pre netradičné 

športy (softbal, tenis) a na spontánnu pohybovú činnosť (športové hry, športové krúžky). 
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Pomocou využitia vzdelávacích poukazov prispieť k aplikácií ,,otvorenej školy“ v praxi 

formou športových krúžkov.  

 Využívať progresívne a moderné formy práce v našich podmienkach na efektívne 

využívanie cvičebného času.  

 Zabezpečiť účasť žiakov na športových podujatiach – zviditeľnenie školy ( MC, SAŠŠ) a 

propagácia ,, Zdravej školy“ , ,,Športom proti drogám“ (transparentné nástenky, kondičná 

miestnosť, tenisový kurt a ihrisko).  

 Priebežne realizovať vzájomné hospitácie a v novembri jednu otvorenú hodinu.  

 Venovať zvýšenú individuálnu starostlivosť nadaným žiakom (športové kluby) a 

napomáhať primeraným spôsobom zdravotne oslabeným v rehabilitačnej a rekreačnej 

činnosti a v budúcnosti uvažovať o zavedení hodiny telesná výchova oslabených po 

vyučovaní pre oslobodených a oslabených žiakov.  

 Viesť študentov k osvojeniu si základných hygienických poznatkov a návykov k 

správnemu držaniu tela, estetickému cíteniu a tým tvorivo a aktívne prispievať k 

racionálnemu využitiu prostriedkov TSV.  

 Aktívne sa podieľať na údržbe telovýchovných objektov.  

 Zrealizovať úpravu školského ihriska.  

 Sledovaním aktuálnych športových podujatí, upriamiť pozornosť žiakov na témy 

súvisiace s telesnou kultúrou a upevňovať ich vlastenecké cítenie, boj proti xenofóbii a 

viesť ich k väčšej tolerancii a humánnosti vo všetkých úrovniach kultúrno-spoločenského 

života.  

 Zabezpečovať nadväznosť učiva na základnú školu a venovať osobitnú pozornosť 

adaptácii žiakov v 1. ročníku.  

 Spolupracovať s radou študentov, KÚVZ, SČK, NsP pri realizácii kurzov, besied, súťaží 

a doplnení (MTZ) materiálno – technickej základne. Využívať permanentnú 

sebavzdelávaciu činnosť na svoj profesijný rast a zapájať sa aktívne ako externý 

pracovník do činnosti aj mimo našej školy.  

 Naďalej plniť úlohy vyplývajúce z environmentálnej výchovy v kurze ,,Ochrana života a 

zdravia“ a všade tam, kde je to možné (účelové cvičenia).  

 Zorganizovať MO vo volejbale žiakov a žiačok stredných škôl (marec).  

 Zintenzívniť pôsobenie protidrogových prvkov a iných alternatívnych biomedicínskych 

činností – využívať jogu a autogénny tréning na psychorelaxáciu ako prevenciu závislosti 

(drogovej, alkoholovej, nikotínovej a hráčskej), ,,aby zajtra nebolo neskoro“. 

 Viesť evidenciu oslobodených žiakov školy v spolupráci s triednymi učiteľmi. 

 Vzhľadom na MTZ a záujem študentov zabezpečiť úpravu časovo tematických plánov 

rešpektujúc možnosti uč. osnov. Rozvíjať a utvárať kľúčové kompetencie cez konkrétne 

výchovné a vzdelávacie stratégie: · komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti · 

interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti · spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 Osvojiť si a upevniť kľúčové kompetencie učiteľa ako napr.: postoje a predpoklady k 

práci (úroveň vedomostí, zručností a pracovných metód, úroveň organizačných 

schopností), postoje k práci (pracovná morálka, iniciatíva, aktivita a flexibilita), výsledky 

práce (plánovanie, príprava, realizácia a hodnotenie edukácie – s dôrazom na 

sebahodnotenie žiakov a učiteľa), sociálna úroveň (vzťah ku kolegom a žiakom, 

serióznosť, korektnosť a ústretovosť pri vzájomnej spolupráci) 

 Prizývať člena vedenia školy na zasadnutia PK, príp. ďalších členov PK (učiteľov, ktorí 

nevyučujú  TSV) 
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Harmonogram zasadnutí PK 

 

1. zasadnutie   termín: september 2017  

1.   Prerokovanie plánu práce PK 

zodpov.: Dr. Joštiaková  

2.   Prerokovanie tem. plánov 

zodpov.: vyučujúci TSV 

3.   Prihlasovanie školy do športových súťaží cez www. skolskysport.sk 

zodpov.: Dr. Joštiaková 

4.   Aktualizácia evidencia žiakov našej školy v internetovom zozname na www. 

skolskysport.sk 

zodpov.: Dr. Joštiaková 

5.   Činnosť členov PK v krúžkovej činnosti, materiálne zabezpečenie,  

zodpov.: vyučujúci TSV 

6.   Evidencia oslobodených žiakov od TSV, zaradenie do zdravotných skupín 

zodpov.: Dr. Joštiaková 

7.   Príprava účelových cvičení pre 1. a 2. ročník  

zodpov.: Dr. Joštiaková  

 

2. zasadnutie   termín: december 2017 

1.   Priebežné plnenie tematických plánov 

zodpov.: všetci členovia PK 

2.   Príprava školských a okresných súťaží a športových aktivít zamestnancov školy 

zodpov.: všetci členovia PK 

3.   Starostlivosť o talentovaných žiakov, kontrola činnosti práce v oddeleniach  športových 

hier a záujmových  útvarov 

zodpov.: všetci členovia PK 

4.   Príprava Lyžiarskeho kurzu pre 1. ročník     

zodpov.: Dr. Joštiaková  

   

3. zasadnutie termín: marec 2018  

1.   Priebežné plnenie tematických plánov, vyhodnotenie realizovaných športových súťaží 

zodpov.: Dr. Joštiaková  

2.   Príprava a zabezpečenie ďalších športových súťaží  

zodpov.: Dr. Joštiaková  

3.   Príprava Plaveckého kurzu pre 2. ročník  

zodpov.: Dr. Joštiaková  

4.   Príprava účelových cvičení – 1. a 2. ročník,  

zodpov.: Dr. Joštiaková  

5.   Príprava Kurzu ochrany života a zdravia pre 3. ročník 

zodpov.: Dr. Joštiaková  

 

4. zasadnutie   termín: jún 2018 

1.   Vyhodnotenie plnenia temat. plánov, výchovno-vzdelávacích výsledkov 

zodpov.: všetci členovia PK 

2.   Vyhodnotenie športových súťaží a reprezentácie školy v šk. roku 2017/2018 

zodpov.: všetci členovia PK 

3.   Vyhodnotenie Kurzu ochrany života a zdravia človeka pre 3. ročník 

zodpov.: všetci členovia PK 
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4.   Vyhodnotenie Plaveckého kurzu pre 2. ročník  

zodpov.: všetci členovia PK 

5.   Vyhodnotenie  práce PK v škol. roku 2017/2018  

zodpov.: všetci členovia PK 

6.   Námety pre prácu PK v budúcom šk. roku  

zodpov.: všetci členovia PK 

7.   Spoluúčasť pri organizovaní spoločného dňa zamestnancov školy na záver škol. roka  

zodpov.: všetci členovia PK 

 

 

Stará Ľubovňa, 5.septembra 2017 PaedDr. Dana Joštiaková 

 vedúca PK  TSV 


