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KLASIFIKACE ŽÁKA V PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Vzhledem k tomu, že za I. čtvrtletí školního roku 2015/2016 nemohli vyučující předmětu 

Tělesná výchova u některých žáků provést jejich klasifikaci v tomto předmětu, dovolujeme si 

všechny žáky a jejich zákonné zástupce seznámit s podmínkami klasifikace žáků v tomto 

předmětu.  

Důvody nemožnosti provedení klasifikace u některých žáků v předmětu Tělesná 

výchova:  

1) Nedostatečný počet známek potřebných k provedení klasifikace žáka za I. čtvrtletí 

školního roku 2015/2016.  

2) Neaktivní účast při hodinách tělesné výchovy (časté necvičení - neplnění zadaných 

úkolů) v I. čtvrtletí školního roku 2015/2016.  

Aktivní účastí žáka při hodinách tělesné výchovy se rozumí vykonávání zadaných cvičení, 

rozhodující je především snaha a následně předvedené výkony.  

Vyučovaný předmět Tělesná výchova patří do skupiny povinných předmětů vyučovaných 

základní školou. Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech 

ročnících základní školy vždy 2 hodiny týdně a realizuje se podle Školního vzdělávacího 

programu ZŠ Kasejovice (ŠVP) ve vzdělávacím oboru Člověk a zdraví. Charakteristika 

tohoto předmětu je součástí ŠVP. ŠVP je žákům, jejich zákonným zástupcům a ostatním 

zájemcům k dispozici v ředitelně školy a v elektronické podobě na webových stránkách školy.  

Vzhledem k tomu, že vyučovaný předmět Tělesná výchova je pro všechny žáky 1. – 9. 

ročníku povinný v rozsahu 2 hodiny týdně, vztahují se na něj pravidla klasifikace tak, jak je 

stanoveno Klasifikačním řádem ZŠ Kasejovice. S obsahem Klasifikačního řádu ZŠ 

Kasejovice se mohou žáci, jejich zákonní zástupci a další zájemci seznámit na webových 

stránkách školy, v ředitelně školy či sborovnách I. a II. stupně. V Klasifikačním řádu je 

uvedeno, že: „Žák 1. - 9. roč. musí mít z každého předmětu alespoň 3 známky za každé 

pololetí, z toho nejméně jednu z ústního zkoušení (mimo předmětů Vv, Tv, Pč). Tento počet 

je minimální a platí pro předměty s týdenní hodinovou dotací. Pro předměty s vyšší 

hodinovou dotací je počet známek úměrně vyšší (např. český jazyk písemné práce 4 známky, 

diktáty 3 známky a ústní zkoušení).“, a dále „Známky získávají vyučující průběžně během 

celého klasifikačního období.“ Klasifikační řád rovněž uvádí, že: „Při určování stupně 

výsledků hodnocení v jednotlivých předmětech na konci pololetí se hodnotí kvalita práce a 

učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé hodnotící období. Stupeň prospěchu se neurčuje 

na základě průměru klasifikace.“  

Podmínky výuky předmětu Tělesná výchova 

1) Pokud se žák aktivně neúčastní hodiny, musí k tomu mít vážný důvod. Za vážný 

důvod nelze pokládat zapomenutý cvičební úbor (oděv – tričko, tepláky, kraťasy, 

sportovní obuv – do tělocvičny, na ven), neboť je povinností každého žáka být na 

hodiny tělesné výchovy takto vybaven. Každý vážný důvod k neaktivní účasti žáka na 
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hodině tělesné výchovy musí být doložen písemnou omluvenkou od zákonného 

zástupce žáka. Písemnými omluvenkami od zákonného zástupce žáka nelze řešit 

dlouhodobé omlouvání žáka z tohoto předmětu.  

2) V případě, že se žák bezdůvodně nebude aktivně účastnit hodin tělesné výchovy, může 

být vyučujícím hodnocen za to, že aktivně neplní zadané úkoly či neplní a 

nerespektuje pokyny vyučujícího.  

3) Žák má 3x za pololetí možnost aktivně se neúčastnit při hodinách tělesné výchovy 

(necvičit při hodině Tv) bez udání důvodu.  

4) V případě, že vyučující nebude mít k provedení klasifikace žáka v předmětu tělesná 

výchova potřebný počet známek i přesto, že byl žák na hodinách tělesné výchovy 

přítomen, bude mu stanoven termín, ve kterém bude z učiva přezkoušen. 

5) Pokud žák nebude moci být z předmětu tělesná výchova klasifikován, bude z tohoto 

předmětu klasifikován stupněm 5 či nedostatečně (dle stupně školy).   

6) V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování pouze na základě 

posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí 

školního roku nebo na školní rok. (§50, odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb. – Školský 

zákon). Pokud má žák závažný důvod k dlouhodobé omluvě z hodin tělesné výchovy, 

potom musí být takové uvolnění z hodin tělesné výchovy doloženo pouze na základě 

posudku vydaného registrujícím lékařem.  

V školním roce 2014/2015 byly zrušeny výkonnostní limity pro klasifikaci žáků II. stupně 

v předmětu Tělesná výchova. Pohyb alespoň v rámci tělesné výchovy je základní podmínkou 

zdravého rozvoje dětí. Proto škola dává přednost hodnocení žáků na základě jejich snahy a 

aktivity při tělesné výchově, nikoliv na základě plnění výkonnostních limitů. Pokud toto 

opatření nebude žáky pozitivně přijímáno a jejich přístup k hodinám tělesné výchovy se 

nezlepší, bude muset škola hledat jiná řešení, jak v souladu s platnými legislativními předpisy 

aktivně vyučovat tělesnou výchovu.  
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