
Správa predmetovej komisie Zdravie a pohyb (TŠV) 

za 1. polrok 2016/2017 

 

Vyučovanie prebiehalo podľa školského vzdelávacieho programu a predmetová komisia 

Zdravie a pohyb pracovala podľa plánu práce, ktorý je počas školského roka plnený podľa 

daných úloh a termínov. 

V 1. polroku školského roka 2016/2017 som kontrolovala 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. roka sme  evidovali žiakov oslobodených od hodín TSV. Momentálny 

počet oslobodených od telesnej a športovej výchovy  je 39 žiakov.  

 

Súťaže: 

V 1. polroku 2016/2017 sme sa zúčastnili týchto športových súťaží, ktorých vyhlasovateľom 

je Obvodný úrad v Prešove, odbor školstva:  

-  cezpoľný beh - družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto- družstvo a ako jednotlivci boli 

úspešní Antuš Maroš (IV. C) - 1. miesto a  Sabol Štefan (III. B) - 6. miesto. 

- OK vo futsale - družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto. 

- OK v stolnom tenise - družstvo dievčat obsadilo 3. miesto. 

Ostatné súťaže sú organizované väčšinou v 2. polroku. 

 

Turistický kurz:   

- 21. 9. - 23. 9. 2016 sme zorganizovali turistický kurz pre žiakov 1. ročníka (1. B,1. C) a 2. 

ročníka ( 2. A, 2. B). 

Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia: 

 - 7. 10. 2016 sa konali Účelové cvičenia na ochranu života a zdravia pre žiakov 1. a 2. 

ročníka. Zúčastnili sa ich tieto triedy: 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C, 2. D. 

Dňa 21. 12. 2016 sa uskutočnil mix - volejbalový turnaj ročníkov „Zober loptu , nie drogu“- 

zvíťazilo družstvo 4. Ročníka. 

Lyžiarsky výcvik: 



- uskutoční sa v termíne 16. 1. - 20. 1. 2017 v lyžiarskom stredisku Vernár. Zúčastní sa ho 30 

žiakov. Zodpovedný vedúci Mgr. Durkaj. 

 

Aj v tomto školskom roku organizuje naša škola, z poverenia Obvodného úradu v Prešove, 

odbor školstva, obvodné kolá vo volejbale dievčat a chlapcov SŠ. 

 

 

Vo Vranove nad Topľou  13. 1. 2017    Mgr. Lenka Kačeriaková 


