
Správa predmetovej komisie Zdravie a pohyb (TŠV)  za 1. 

polrok 2014/2015 

 

 
Predmetová komisia Zdravie a pohyb má vypracovaný plán práce, ktorý je počas školského 

roka plnený podľa daných úloh a termínov. 
Na začiatku školského roka sme pracovali na školskom vzdelávacom programe, hlavne na 

tematických plánoch. 

V 1. polroku školského roka 2014/2015 som kontroloval vedenie evidencie žiakov u 

vyučujúcich telesnej a športovej výchovy.  Na prvých hodinách vyučujúci vyhodnotili testy 

VPV (všeobecnej pohybovej výkonnosti) u žiakov 1. ročníka. Každý rok sledujeme 

všeobecnú pohybovú výkonnosť žiakov, ktorí prichádzajú na našu školu, a každoročne 

musíme konštatovať, že úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti je z roka na rok horšia, 

samozrejme až na niektoré výnimky.  

V prvých týždňoch šk. roku sme zaviedli evidenciu žiakov oslobodených od hodín TSV. 

Momentálny počet je 52 žiakov čo je nárast oproti minulému šk. roku približne o 10 žiakov, 

ale stále sa to mení.  

 

Iné - špecifické: 

- 24. 9. - 26. 9. 2014 sme zorganizovali turistický kurz pre žiakov 1.(1. C,1. D, 1. F) a 2. 

ročníka( 2. A, 2. B, 2. C, 2.D). 

 - 10. 10. 2014 sa konali Účelové cvičenia na ochranu života a zdravia pre žiakov 1. a 2. 

ročníka. 

 

Súťaže: 

V 1. polroku 2014/2015 sme sa zúčastnili týchto športových súťaží, ktorých vyhlasovateľom 

je Obvodný úrad v Prešove, odbor školstva: 

 cezpoľný beh - družstvo chlapcov obsadilo 1. miesto(Antuš - 1, Sabol - 2) postup na kr. kolo  

stolný tenis -  chlapci a dievčatá 

 futsal - turnaj k 45 výročiu vzniku OA - 2.miesto 

malý futbal - futbalová miniliga majstrov na SOŠD - 3.miesto 

 

Dňa 18. 12. 2014 PK ZaP v spolupráci s Mgr. Micikovou v rámci protidrogovej výchovy a 

hesla ,, ZOBER LOPTU NIE DROGU,, zrealizovala ročníkový Vianočný turnaj v mix - 

volejbale. Žiaci každého ročníka si vytvorili zmiešané družstvá, hralo sa systémom každý s 

každým. Víťazom sa stali, skoro už tradične, žiaci IV ročníka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Vranove nad Topľou  12. 1. 2015    Mgr. Dušan Durkaj 

 


