
Telesná a športová výchova 
 
    Hodnotenie a klasifikácia žiaka v telesnej a športovej výchove a telesnej výchove znamená 

nielen to, akú má žiak pohybovú gramotnosť,výkonnosťa telesnú zdatnosť, ale vo väčšom 

rozsahu aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to 

nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho. 

    Základné ukazovatele hodnotenia žiaka : 

a) posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a 

    vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie, 

b) rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, telesnej zdatnosti a pohybovej   

výkonnosti s prihliadnutím na individuáne predpoklady žiaka 

c) proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a  

teoretických vedomostí. 

   Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove sa bude realizovať nielen na základe 

dlhodobého sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, 

snahu, samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti v školskej i 

mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti.  

   Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti 

použijeme pomocné posudzovacie škály, využijeme testy pohybovej výkonnosti ( v 5.ročníku na 

začiatku i na konci šk. roka a v ďalších ročníkoch na konci šk. roka)  s pridržiavaním sa 

štandardov. 

   Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Priebežne počas vyučovania sa bude 

využívať okrem klasifikácie aj slovné hodnotenie, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť klady a 

nedostatky žiakov a pre mnohých je dôležitým a často aj silnejším motivačným činiteľom. 

 Všeobecné hodnotenie žiaka je v kritériách hodnotenia Telesnej výchovy. Výsledná známka 

bude pozostávať zo súčtu získaných bodov v jednotlivých pohybových disciplínach a 

samozrejme s prihliadnutím na individuálny prístup žiaka k vyučovaciemu procesu. 

   Žiakovi, ktorý na základe lekárskeho potvrdenia zo zdravotných dôvodov neabsolvoval 

pohybovú časť obsahu vyučovania za klasifikačné obdobie sa na vysvedčení uvedie 

„neabsolvoval/neabsolvovala“. 

 

   Klasifikácia: 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak dosahuje výbornú úroveň pri osvojovaní 

pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Jeho pohybová výkonnosť a 

zdatnosť má stúpajúcu tendenciu. Má kladný vzťah k pohybovým aktivitám. Angažuje sa v 

aktivitách na vyučovacej hodine a v športových činnostiach v čase mimo vyučovania. Je 

disciplinovaný, kreatívny a dobre pripravený na vyučovanie. 

 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je aktívny a dosahuje štandardnú úroveň pri 

osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Udržuje si 

pohybovú výkonnosť a zdatnosť. Zapája sa do pohybových aktivít. Na hodine je aktívny a 

disciplinovaný. Na vyučovacie hodiny, ktoré pravidelne aktívne absolvuje je dobre pripravený. 

 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v pohybových činnostiach skôr pasívny 



a nedosahuje pri osvojovaní pohybových zručností takú úroveň, na ktorú má individuálne 

predpoklady. Neprejavuje záujem a snahu k zlepšeniu svojej výkonnosti a zdatnosti. Nezapája sa 

samostatne do činností v rámci hodiny a nezapája sa do športových činností mimo vyučovania. 

V príprave na vyučovanie sa vyskytujú nedostatky. Evidujú sa neodôvodnené absencie na 

pohybových aktivitách vo vyučovacích hodinách. 

 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje ak je v prístupe k pohybovým činnostiam 

ľahostajný a pri osvojovaní pohybových zručností nedosahuje štandard napriek tomu, že má 

individuálne predpoklady. Neprejavuje záujem o zlepšenie svojho fyzického stavu a potrebných 

vedomostí. Je neaktívny, veľmi slabo pripravený na vyučovaciu hodinu. Veľmi často 

neodôvodnene vynecháva aktívnu časť vyučovania. 

 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak výnimočne klasifikuje, ak je úplne ľahostajný 

k vyučovaniu, ignoruje obsah vyučovania a odmieta sa zapájať do pohybových činností 

na vyučovacej hodine. Jeho pohybové zručnosti nedosahujú štandard a neprejavuje záujem o 

zlepšenie svojej fyzickej zdatnosti. Odmieta sa zapájať aj do kolektívnych činností. Veľmi často 

neodôvodnene vynecháva vyučovanie. 

 

 
 


