
Postup pri oslobodení žiaka od povinnej telesnej a športovej výchovy resp. 

o preradení na zdravotnú telesnú výchovu: 

 

1. Tlačivá „Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy“, ktoré musí 

potvrdiť lekár – špecialista (nie lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti 

a dorast),  si žiak prostredníctvom triedneho učiteľa vyzdvihne na sekretariáte školy. 

2. Vyplnené a lekárom-špecialistom potvrdené tlačivo „Odporučenie na oslobodenie od 

povinnej telesnej výchovy“ odovzdá žiak triednemu učiteľovi spolu so žiadosťou 

zákonného zástupcu o oslobodenie od TSV resp. preradenie na zdravotnú telesnú 

výchovu. Termín: do 15. septembra daného školského roku (pri zmene zdravotného 

stavu aj počas školského roka).  

 

Návrh na oslobodenie od TSV a žiadosť zákonného zástupcu majú byť správne napísané:  

a) v odporúčaní lekára má byť vyznačené: zdravotná skupina  

b) úplné oslobodenie -- zdravotná skupina IV - odporúčané oslobodenie od.....do...../vyškrtať 

riadky odporúčané preradenie na osobitnú telesnú výchovu/,  

c) čiastočné oslobodenie -- zdravotná skupina III. resp. II., odporúčané zaradenie od... do...., 

odporúčané a neodporúčané cvičenia, (vyškrtať riadky odporúčané preradenie na osobitnú 

telesnú výchovu/, d) v odporúčaní musí byť napísaný dátum, čitateľná pečiatka a podpis lekára,  

e) žiadosť zákonného zástupcu obsahuje osobné údaje žiaka (meno a priezvisko, dátum 

narodenia, triedu) a obdobie oslobodenia, ktoré sa zhoduje s návrhom lekára.  

 

Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť odporučenia alebo žiadosti. V prípade neúplnosti 

odporučenie alebo žiadosť dá doplniť. Triedny učiteľ kompletnú dokumentáciu odovzdáva na 

kontrolu samostatnému odbornému referentovi školy (Mgr. E. FUrda). 

 

Riaditeľka školy po posúdení každého prípadu rozhodne o žiadosti zákonného zástupcu. 

Rozhodnutie o oslobodení sa vyhotoví v 3 exemplároch:  

- zákonný zástupca,  

- triedny učiteľ  

- pre spis.  

 



Na základe rozhodnutia riaditeľky školy triedny učiteľ zapíše do katalógového listu / v 

príslušnom školskom roku /: “ Žiak je úplne/čiastočne oslobodený od TSV na základe 

rozhodnutia riaditeľky školy č...... zo dňa........“ -- podpis triedneho učiteľa.  

 

Žiaci úplne oslobodení sa zúčastňujú všetkých hodín TSV, dodržiavajú hygienické a 

bezpečnostné predpisy, s ktorými budú oboznámení na úvodnej hodine TSV, (prezliekajú 

sa do cvičebných úborov, neopúšťajú svojvoľne telocvičňu, nekonzumujú jedlo,.........,) a 

pomáhajú vyučujúcemu pri organizácii hodín, taktiež plnia všetky úlohy, ktorými ich 

poverí vyučujúci (príprava náradia a náčinia, jeho odloženie, zápisy v evidencii výkonov 

a pod.).  

 

Učiteľ TSV priebežne počas školského roka prehodnocuje návrhy na oslobodenie od TSV s 

cieľom znižovania počtu oslobodených a v snahe zabezpečiť žiakom pravidelnosť pohybu a 

cvičenia.  

Na konci klasifikačného obdobia triedny učiteľ zapíše do katalógového listu a do klasifikačného 

záznamu žiaka úplne oslobodeného od TSV - oslobodený/-á skratkou „ osl.“ . 

  

Žiaci čiastočne oslobodení od TSV sa zúčastňujú hodín zdravotnej telesnej výchovy, cvičia 

v súlade s učebnými osnovami predmetu a návrhom lekára (povolené a odporúčané 

cvičenia). Žiaci majú zakázané cvičiť cvičenia, ktoré im lekár v návrhu neodporúča. Žiaci 

sa klasifikujú známkou.  

 

 

 

 

 


