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HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘEDMĚTU TV NA DRUHÉM STUPNI 

 

Při hodnocení a následné klasifikaci předmětu tělesná výchova bude přihlíženo ke zdravotnímu 

stavu žáka, jeho schopnostem, individuálním možnostem a tělesným předpokladům. 

Zohledněna budou též případná výkonnostní omezení ze zdravotních důvodů. Ta musí být 

potvrzena ošetřujícím lékařem. V potaz bude brán aktuální zdravotní stav žáka (dlouhodobá 

nemoc, úraz, specifická zdravotní omezení, astma, alergie atd.). 

 

Tělesná výchova se hodnotí podle následujících kritérií: 

 Přístup k tělesné výchově 

 Dosahované výkony 

 Zájem o zvyšování tělesné zdatnosti 

 Připravenost k tělesné výchově 

 Motivace žáka 

 Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

Základem pro hodnocení v předmětu je minimálně 70% splněné klasifikace v daném 

pololetí.   
Chybějící klasifikaci je možné si doplnit v náhradních termínech po domluvě s vyučujícím. 

Povinností žáka je zajímat se, které hodnocené disciplíny zmeškal z důvodu své absence a co 

nejdříve se je snažit vykonat v náhradním termínu, který si sám domlouvá s vyučujícím. 

 

V případě neúčasti na hodině TV musí mít žák absenci písemně omluvenou od zákonných 

zástupců do žákovské knížky (nikoli na kusu papíru). 

 

V případě absence delší než 2 měsíce je zákonný zástupce povinen žádat ředitelku školy o 

částečné uvolnění z TV, které doloží písemným doporučením praktického lékaře svého dítěte.  

 

V případě, že žák nemůže absolvovat TV celé pololetí školního roku, je zákonný zástupce 

povinen žádat ředitelku školy o uvolnění z TV na celé pololetí, které doloží písemným 

doporučením praktického lékaře svého dítěte. V tom případě je žák z předmětu TV uvolněn. 

 

V případě, že žák nesplní požadovaných 70% klasifikace, a chybějící motorické testy si 

z vlastní iniciativy v náhradním termínu po domluvě s vyučujícím nedoplnil, bude z předmětu 

TV nehodnocen. V takovém případě absolvuje přezkoušení v náhradních termínech určených 

ředitelkou školy podle zákona 561/2004 Sb., § 52, odst. 2 a 3. 

Výjimku lze ve výjimečných případech projednat na pedagogické radě. 

 

 

STUPNĚ KLASIFIKACE 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák:  

 musí mít odpovídající sportovní vybavení (bezpečná obuv a sportovní oblečení), aby 

nedošlo ke zranění. 

 je aktivní, tvořivý, samostatný, reprezentuje školu ve sportovních soutěžích  

 umí se rozcvičit a získané vědomosti a dovednosti zavádí do praxe 

 v hodinách musí projevovat zájem, pohotovost a samostatnost 

 dbá všech pokynů vyučujících, které souvisí s pravidly bezpečnosti při hodinách TV 

 projevuje trvalý zájem o předmět a chuť sportovat. 

 



Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák: 

 má odpovídající sportovní vybavení (bezpečná obuv a sportovní oblečení), aby nedošlo 

ke zranění 

 umí se rozcvičit a získané vědomosti a dovednosti zavádí do praxe 

 při hodinách projevuje zájem o většinu sportovních aktivit 

 je převážně aktivní, tvořivý, samostatný, cvičení plní s malými chybami, dbá všech 

pokynů vyučujících, které souvisí s pravidly bezpečnosti při hodinách TV 

 snaží se vylepšit své sportovní schopnosti a dovednosti a aktivně přistupuje k věcem 

novým, nevyzkoušeným, které vycházejí z ŠVP. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák: 

 v přístupu, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných dovedností má závažné mezery 

nedostatky se nesnaží odstraňovat, o daný předmět neprojevuje zájem 

 je méně aktivní, tvořivý, samostatný, cvičení provádí méně přesně (chybně), neumí se 

rozcvičit před danou pohybovou aktivitou a cvičení provádí bez zjevného cíle 

 často zapomíná cvičební úbor a odpovídající obuv 

 svým chováním a sportovním vybavením často ohrožuje sebe i ostatní. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák: 

 neosvojil si základní sportovní dovednosti a ani s pomocí učitele na nich nehodlá pracovat 

 nemá zájem na odstranění chyb a nedostatků 

 svým chováním při hodinách ohrožuje na zdraví sebe i své spolužáky 

 není aktivní, tvořivý, samostatný, cvičení provádí špatně, je nepozorný 

 opakovaně zapomíná cvičební úbor a odpovídající obuv 

 podmínkou pro klasifikaci je zcela negativní vztah a nezájem o daný předmět 

 nemá snahu dosahovat ani dobrých výkonů v disciplínách, ve kterých je toho schopen  

Tímto způsobem se žáci klasifikují jen výjimečně a ve zcela specifických případech. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák: 

 má pasivní, nepřátelský postoj 

 odmítá cvičit, je nepozorný 

 opakovaně nenosí cvičební úbor a odpovídající obuv 

 je bez motivace, bez snahy, snaží se vyhýbat TV 

 odmítá nastoupit k výkonu 

 ohrožuje svým jednáním bezpečnost a zdraví své a ostatních žáků. 

Tímto stupněm se žáci v předmětech výchovného zaměření zpravidla neklasifikují. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Marcela Švábová 
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Přelouč         Mgr. Magda Pacáková 

20. 9. 2019               ředitelka školy 


