
 1 

 

Spojená škola, Jarmočná 108 Stará Ľubovňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Plán práce 

 

 
predmetovej komisie Telesnej a športovej výchovy 

v školskom roku  2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stará Ľubovňa, 11.09.2020                                                        PaedDr. Dana Joštiaková 

                                                                                                                 vedúca PK 

 

 

 

 

 

 



 2 

Zloženie komisie : 

 

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

 

členovia: 
Mgr. Buvaličová Viera  učiteľka TSV 

Mgr. Lampartová Svetlana učiteľka TSV 

 

Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2019/2020 – 

(viď analýzy za jednotlivé polroky šk. roka 2019/2020) 

 

Pedagogicko-organizačné východiská:  

Plán práce predmetovej komisie vychádza z: 

 Štátneho vzdelávacieho programu 

 Školského vzdelávacieho programu 

 Sprievodca školským rokom 2020/2021 

 Učebných osnov pre telesnú a športovú výchovu 

 Vnútorného poriadku školy 

 Plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov našej PK 

 

Hlavné úlohy PK : 

 Vychádzať z Usmernenia pre obdobie po ukončení prerušenia školského vyučovania v 

školách v školskom roku 2019/2020 podľa bodu 1.3 zo Sprievodcu školským rokom 

2020/2021. 

 Zistiť úroveň vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia školského vzdelávania 

v školách. 

 Zistiť, aké prekážky (technické, osobné) nastali na strane učiteľov a na strane žiakov a 

navrhnúť spôsob ich odstránenia alebo minimalizácie dôsledkov v prípade nutnosti 

opätovného prerušenia vyučovania. 

 V súvislosti so spojením škôl sprístupniť portál školský šport. 

 Pripraviť podmienky k organizácii lyžiarskeho a plaveckého kurzu pre žiakov prvých 

a druhých ročníkov.   

 Naštudovať a riadiť sa Organizačným poriadkom súťaží, ktoré sú schválené MŠVVaŠ 

SR a zverejnené na https://www.minedu.sk/organizacne-poriadky-sutazi-deti-materskych-

skol-ziakovzakladnych-skol-zakladnych-umeleckych-skol-a-strednych-skol/.  

 Zoznámiť sa so Zoznamom športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR, ktorý je 

zverejnený na www.minedu.sk v menu Šport/Povinne zverejňované a iné 

informácie/Zoznam súťaží a na www.skolskysport.sk v časti Aktuality. Prihlasovanie škôl 

prebieha prostredníctvom www.skolskysport.sk, kde sú zverejnené aj platné pravidlá a 

propozície v menu danej súťaže. 

 Zoznámiť sa s Všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré odporúča Sprievodca 

školským rokom 2020/2021. 

 Riadiť sa Etickým kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

(https://www.minedu.sk/eticky-kodex-pedagogickych-zamestnancova-odbornych-

zamestnancov/). 

 Pri sociálnoprávnej ochrane detí riadiť sa podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

36/2005 Z. z.“), zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

https://www.minedu.sk/eticky-kodex-pedagogickych-zamestnancova-odbornych-zamestnancov/
https://www.minedu.sk/eticky-kodex-pedagogickych-zamestnancova-odbornych-zamestnancov/
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„zákon č. 305/2005 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o 

Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný 

trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov. 

 Snažiť sa o integráciu žiakov so ŠVVP na vzdelávaní v škole podľa bodu 1.5. Žiaci so 

ŠVVP a školská integrácia podľa Sprievodcu školským rokom 2020/2021. 

 Pri zverejňovaní osobných údajov alebo fotografií žiakov a učiteľov (aj na školských 

nástenkách) sa riadiť príslušnými ustanoveniami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov. 

 Riadiť sa platnými koncepciami a stratégiami podľa bodu 2. PEDAGOGICKÝ SERVIS,  

2.1. Platné koncepcie a stratégie podľa Sprievodcu školského roka 2020/2021 

 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.) 

 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, bedmington) a na spontánnu pohybovú činnosť (športové hry, 

športové krúžky). Pomocou využitia vzdelávacích poukazov prispieť k aplikácii ,,otvorenej 

školy“ v praxi formou športových krúžkov.  

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

(transparentné nástenky, kondičná miestnosť, tenisový kurt a ihrisko).  

 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.  

 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).  

 Zapojiť sa do Olympijského festivalu Slovenska 2021 

 Viesť evidenciu oslobodených žiakov školy v spolupráci s triednymi učiteľmi. 
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Prihlásenie družstiev a jednotlivcov do školských športových súťaží vyhlasovaných 

MŠVVaŠ SR cez informačný portál školského športu pre školský rok 2020/2021: 

 

P.č.      druh športovej disciplíny  / družstvá, jednotlivci /        školské, okresné kolo 

 

1.      Cezpoľný beh  - družstvá , jednotlivci /ch, d/          okresné kolo  

2.       Volejbal chlapcov –družstvo                                       školské kolo, okres  

3.       Volejbal dievčat – družstvo                                    školské kolo, okres 

4.       Basketbal chlapcov –družstvo                                    školské kolo, okres 

5.       Basketbal dievčat –družstvo                                    školské kolo, okres 

6.       Veľký futbal chlapcov –družstvo                                školské kolo, okres 

7.     Futsal chlapcov - družstvo              školské kolo, okres 

8.     Stolný tenis  chlapcov -družstvo, jednotlivci          školské kolo, okres 

9.     Stolný tenis dievčat- družstvo, jednotlivci              školské kolo, okres 

10.   Florbal chlapcov – družstvo                                  školské kolo, okres 

11.   Florbal dievčat – družstvo                                  školské kolo, okres 

12. minivolejbal mix – družstvo oblastné kolo 

 13. miniflorbal mix – družstvo oblastné kolo 

 14. streetbal mix – družstvo oblastné kolo 

 15. bowling mix –  jednotlivci, družstvo oblastné kolo 

 

 

 

Kurzy v školskom roku 2020/2021: 

- Lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka - január 2021 

- Plavecký kurz pre žiakov 2.ročníka - december 2020 

- Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka - máj 2021 

- Účelové cvičenia 

o  1. účelové cvičenie pre žiakov 1. roč. študijných aj učebných odborov -

 september 2020 

o  2. účelové cvičenie pre žiakov 1. roč. študijného odboru HOA – jún 2021 

o  2. účelové cvičenie pre žiakov 2. roč. učebných odborov – september 2020 

o  3. účelové cvičenie pre žiakov 2. roč. študijného odboru HOA – september 2020 

o  3. účelové cvičenie pre žiakov 3. roč. učebných odborov – september 2020
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Harmonogram zasadnutí PK 

 

1. zasadnutie   termín: september 2020  

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 evidencie žiakov spojenej školy v internetovom zozname na www. 

skolskysport.sk 

zodpov.: Dr. Joštiaková 

5.   Činnosť členov PK v krúžkovej činnosti, resp. športových hrách, materiálne zabezpečenie 

zodpov.: vyučujúci TSV 

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

zodpov.: Dr. Joštiaková 

7.   Príprava účelových cvičení pre 1., 2. a 3. ročník  

zodpov.: Dr. Joštiaková  

8.   Príprava Plaveckého kurzu pre 2. ročník  

zodpov.: Dr. Joštiaková  

9.   Príprava športového podujatia k Európskemu týždňu športu 2020 

       zodpov.: Dr. Joštiaková  

 

 

 

 

2. zasadnutie   termín: december 2020 

1.   Priebežné plnenie tematických plánov 

zodpov.: všetci členovia PK 

2.   Príprava školských, 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 2021  

1.   Priebežné plnenie tematických plánov, vyhodnotenie realizovaných športových súťaží 

zodpov.: Dr. Joštiaková  

2.   Vyhodnotenie Plaveckého kurzu pre 2. ročník  

zodpov.: Dr. Joštiaková  

3.   Príprava a zabezpečenie ďalších športových súťaží  

zodpov.: Dr. Joštiaková  

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

zodpov.: Dr. Joštiaková  

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

zodpov.: Dr. Joštiaková  

6.   Príprava aktivít v rámci zapojenia sa do Olympijského festivalu Slovenska 2021 

zodpov.: Dr. Joštiaková  
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4. zasadnutie   termín: jún 2021 

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

zodpov.: všetci členovia PK 

2.   Vyhodnotenie športových súťaží a reprezentácie školy v šk. roku 2020/2021 

zodpov.: všetci členovia PK 

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

zodpov.: všetci členovia PK 

4.   Vyhodnotenie  práce PK v škol. roku 2020/2021  

zodpov.: všetci členovia PK 

5.   Námety pre prácu PK v budúcom šk. roku  

zodpov.: všetci členovia PK 

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

zodpov.: všetci členovia PK 

 

 

Stará Ľubovňa, 11.septembra 2020 PaedDr. Dana Joštiaková 

 vedúca PK  TSV 


