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

polrok 2011/2012 

 

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

roka plnený podľa daných úloh a termínov. Predmetová komisia pracuje v tomto zloţení: 

Mgr. Lenka Kačeriaková – vedúca predmetovej komisie, Mgr. Dušan Durkaj, Mgr. Milan 

Sado, Mgr. Martina Miciková – členovia predmetovej komisie. Zasadnutia sa konajú podľa 

plánu zasadnutí. 

 V 1. polroku školského roka 2011/2012 som kontrovala  vedenie evidencie ţiakov u 

vyučujúcich telesnej a športovej výchovy,  na prvých hodinách vyučujúci vyhodnotili testy 

VPV (všeobecnej pohybovej výkonnosti) u ţiakov 1. ročníka – skok do diaľky z miesta, 

zhyby u chlapcov, výdrţ v zhybe podhmatom u dievčat, sed ľah, člnkový beh 4x10 m na 

testovanie rýchlostných schopností a člnkový beh 20 m na testovanie vytrvalostných 

schopností, a zistili sme, ţe všeobecná pohybová výkonnosť našich ţiakov je na priemernej aţ 

podpriemernej úrovni. Kaţdý rok sledujeme všeobecnú pohybovú výkonnosť ţiakov, ktorí 

prichádzajú na našu školu, a kaţdoročne musíme konštatovať, ţe úroveň všeobecnej 

pohybovej výkonnosti je z roka na rok horšia, samozrejme na niektoré výnimky.  

Obohatili sme inventár našich telovýchovných objektov v rámci modernizácie inventára 

telocvične a posilňovne na zlepšenie a spestrenie výučby telesnej výchovy. Čo sa týka náradia 

a náčinia na tento predmet je potrebná neustála modernizácia. 

Dňa 7. 10. 2011 sa konali Účelové cvičenia na ochranu ţivota a zdravia pre ţiakov 1. a 2. 

ročníka. 

Cieľom PK ZaP je skvalitnenie pohybových zručností a zvýšenie potreby pohybového návyku 

u ţiakov. 

V 1. polroku 2011/2012 sme sa zúčastnili týchto športových súťaţí: cezpoľný beh (A. 

Kochanová – III. C, 3. miesto, Dolinský Dominik – III. E, 3. miesto, druţstvo dievčat 

obsadilo 2. miesto),halový futbal chlapci (5. miesto). 

Dňa 21. 12. 2011 PK ZaP zrealizovala ročníkový mix-volejbalový turnaj. Ţiaci kaţdého 

ročníka si vytvorili zmiešané druţstvá, hralo sa systémom kaţdy s kaţdým.. Víťaz (III. 

ročník) si nakoniec zmeral svoje sily s druţstvom učiteľov. 

 

V 2. polroku školského roka 2011/2012 sa SOŠ plánuje zúčastniť týchto športových súťaţí: 

stolný tenis, futbal, hádzaná, basketbal, volejbal – v kategórií dievčat aj chlapcov, atletika. 

Aj v tomto školskom roku SOŠ organizuje obvodné kolo vo volejbale dievčat a chlapcov 

stredných škôl, ktoré sa bude realizovať na prelome marca a apríla. 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Vranove nad Topľou  19. 1. 2012    Mgr. Lenka Kačeriaková 


