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Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice 
 
 

Interný predpis č. 1 / 2010 
 

pre postup pri úplnom oslobodení a čiastočnom oslobodení 
od povinnej telesnej výchovy 

 

Interný predpis stanovuje postup pre vyučujúcich telesnej výchovy, triednych učiteľov a ostatných 
učiteľov pri úplnom oslobodení od povinnej telesnej výchovy, resp. čiastočnom oslobodení od 
telesnej výchovy : 

 

1. Triedny učiteľ na úvodnej triednickej hodine v školskom roku, resp. polroku oboznámi 
žiakov triedy s postupom pri oslobodení od TEV, ktorý je určený týmto predpisom. 

2. Triedny učiteľ vyžiada od svojich žiakov návrhy na oslobodenie od povinnej telesnej 
výchovy (návrh lekára + žiadosť zákonného zástupcu, aj keď má žiak 18 rokov). 
Termín: do 20. septembra (10. februára) daného školského roku. 

3. Úplný návrh na úplné oslobodenie od telesnej výchovy obsahuje: 

• Návrh lekára s označením: osobných údajov žiaka, zdravotná skupina 4., diagnóza, 
odporúčané oslobodenie od...  do..., parafované riadky odporúčané preradenie na osobitnú 
telesnú výchovu. 

• Návrh je podaný na tlačive Ševt 59 015 0 Návrh na oslobodenie od povinnej telesnej 
výchovy. V návrhu je vyplnený aj dátum. Bez čitateľnej pečiatky a podpisu lekára je návrh 
neplatný. 

• Žiadosť zákonného zástupcu obsahuje osobné údaje žiaka (meno a priezvisko, dátum 
narodenia, triedu), obdobie oslobodenia, ktoré sa zhoduje s návrhom lekára. 

4. Úplný návrh na čiastočné oslobodenie od telesnej výchovy obsahuje:: 

• Návrh lekára s označením: osobných údajov žiaka, zdravotná skupina 3., diagnóza, 
odporúčané zaradenie od... do..., povolené, odporúčané a neodporúčané cvičenia. 

• Návrh je podaný na tlačive Ševt 59 015 0 Návrh na oslobodenie od povinnej telesnej 
výchovy.  V návrhu je vyplnený aj dátum. Bez čitateľnej pečiatky a podpisu lekára je návrh 
neplatný. 

• Žiadosť zákonného zástupcu obsahuje obdobie oslobodenia, ktoré sa zhoduje s návrhom 
lekára. 

5. Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť návrhu. V prípade neúplnosti vráti návrh na doplnenie 
s odôvodnením jeho nedostatkov. 

6. Zoznam všetkých návrhov na oslobodenie žiakov od TEV odovzdá triedny učiteľ  
zástupcovi riaditeľa školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety do 22. septembra (12. 
februára) príslušného školského roku. 

7. V prípade zmeny zdravotného stavu žiaka, ktorý má za následok návrh lekára na úplné alebo 
čiastočné oslobodenie v priebehu školského roka, je postup rovnaký (návrh lekára + žiadosť 
zákonného zástupcu, aj keď má študent 18 rokov). Návrh a žiadosť  podávajú zákonní 
zástupcovia prostredníctvom triedneho učiteľa do 3 pracovných dní od dátumu napísaného 
v návrhu lekára na sekretariáte riaditeľstva školy. Žiadosti a návrhy podané neskoro 
a žiadosti a návrhy podané so spätnou platnosťou sa neakceptujú. 
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8. Učiteľ telesnej výchovy priebežne počas školského roka prehodnocuje návrhy 
na oslobodenie od telesnej výchovy s cieľom znižovania počtu oslobodených a v snahe 
zabezpečiť žiakom pravidelnosť pohybu a cvičenia. 

9.  Na konci klasifikačného obdobia učiteľ telesnej výchovy zapíše úplne oslobodeným žiakom 
(4.skupina) do katalógu „oslobodený (á)“  alebo známku z daného predmetu (3.skupina). 

10. Žiaci úplne oslobodení sa zúčastňujú všetkých hodín telesnej výchovy a pomáhajú 
vyučujúcemu pri organizácii hodín, taktiež plnia všetky úlohy, ktorými ich poverí vyučujúci. 

11. Žiaci čiastočne oslobodení od telesnej výchovy sa zúčastňujú všetkých hodín telesnej 
výchovy, cvičia v súlade s učebnými osnovami predmetu a návrhom lekára (povolené 
a odporúčané cvičenia, neodporúčané cvičenia). Žiaci majú zakázané  cvičiť cvičenia, ktoré 
im lekár v návrhu neodporúča. Učiteľ telesnej výchovy dostáva  kópiu návrhu lekára. Žiaci 
sa klasifikujú známkou. 

12. V prípade veľkého počtu žiakov úplne oslobodených od riadnej telesnej výchovy  zváži 
riaditeľ školy možnosť vytvorenia osobitného oddelenia zdravotnej telesnej výchovy. 

 

 

Postup vedenia školy: 

1. Zástupca riaditeľa školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety do 25. septembra (15. 
februára) príslušného školského roku predloží riaditeľovi školy zoznam žiakov na úplné a na 
čiastočné oslobodenie od povinnej telesnej výchovy. Prílohou sú úplné návrhy. 

2. Riaditeľ školy po posúdení každého prípadu rozhodne o žiadosti zákonného zástupcu. V 
prípade potreby požiada zriaďovateľa o zriadenie oddelenia zdravotnej telesnej výchovy. 
Zástupca riaditeľa školy vytvorí v rozvrhu hodín priestor na realizáciu hodín zdravotnej 
telesnej výchovy. 

3. Rozhodnutie riaditeľa školy o oslobodení sa vyhotoví v 3 rovnopisoch. Dostanú ho: 

• zákonný zástupca 
• triedny učiteľ 
• riaditeľ školy. 

4. Zoznam úplne a čiastočne oslobodených žiakov vyhotoví zamestnanec sekretariátu. Dostanú 
ho : 
• predseda PK TEV 
• riaditeľ školy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tento predpis nadobúda platnosť 1. 2. 2010   PaedDr. Peter I v a n  
             riaditeľ školy 
 


