
Krátky sprievodca tým, čo vám 3. hodina telesnej výchovy prináša a ako ju
spustiť od septembra aj na vašej škole.

...už čoskoro aj na vašej škole

3. HODINA 

TELESNEJ VÝCHOVY



uplynulý školský rok bol pre nás všetkých náročný. V

školách ste sa snažili čo najlepšie zabezpečiť vzdelávanie

detí, ale aj bezpečnosť pedagógov. Popri všetkých

starostiach, ste si našli čas premýšľať nad tým, ako

priniesť do vašej školy viac pohybu.

 

V tomto sprievodcovi sa dozviete viac o tom, čo prináša

3. hodina telesnej výchovy pre vašu školu, deti a

komunitu. A samozrejme, ako ju hladko a jednoducho

rozbehnúť aj na vašej škole. 

Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ,



Dajme deťom šancu na pohyb v
školách
Školy sú ideálnym miestom na pohyb. Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny s najnižším

počtom hodín telesnej výchovy. 

Na Slovensku sa počet hodín telesnej v roku 1997 znížil z 3 na 2 hodiny a odvtedy školstvo

síce prechádza reformami, ale počet hodín telesnej zostáva nezmenený. 

V Európskych krajinách vládne trend posilňovania pozície hodín telesnej výchovy, ktorý je

pandémiou ešte zrýchlený a zosilnený. 

O2 Športová akadémia Mateja Tótha s podporou

Únie miest Slovenska prináša  

3. hodinu telesnej do vašej školy.
 
 

Čo získa škola zapojením sa do projektu:
 

Škola získa metodický materiál, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho

programu. Vzdelávanie učiteľa, ktorý bude viesť 3. hodinu telesnej.

Učiteľ, ktorý bude viesť 3. hodinu telesnej bude v pracovno-právnom vzťahu s

Akadémiu, ktorá mu poskytne za odvedenú prácu finančné ohodnotenie.

Škola zapojená do projektu získa športovú sadu pomôcok, ktorá sa stáva

materiálno-technickým vybavením školy. 

Na základe tohto pilotného projektu v jednej triede, môže škola aplikovať

3. hodinu telesnej aj do ostatných tried. 

Deti zapojené do projektu získavajú tričko a certifikát o absolvovaní. Návšteva

Mateja Tótha na škole spojená s besedou ak to pandemická situácia dovolí.
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Návštevy Mateja Tótha na školách vyzerajú aj takto. Michal Tóth je športový riaditeľ Akadémie, 

Matejov brat a spoluautor niektorých 

metodických príručiek.

Ako funguje 3. hodina telesnej

3. hodina telesnej v rámci vyučovania ak to situácia a rozvrh dovoľuje

3. hodina telesnej ako popoludňajšia záujmová činnosť

Informované súhlasy rodičov detí,

Súhlasy so spracovaním osobných údajov detí

Komunikácia s učiteľom

Komunikácia s rodičmi

Zavádzanie 3. hodiny telesnej je nenásilné, administratívne jednoduché pre školu

aj učiteľa. 

Škola si môže vybrať dva spôsoby:

Všetky administratívne záležitosti týkajúce sa implementácie projektu v škole v

maximálnej možnej miere zabezpečí Akadémia. Ide o 

Škola sa rozhodne, ktorý spôsob je pre ňu vhodnejší (v rámci vyučovania, alebo

mimo neho) a poskytne kontakt na pedagóga, ktorý bude 3. hodinu telesnej v

danej triede viesť.

Akadémia následne učiteľa kontaktuje, dohodne si s ním odborné školenie,

dodá mu všetky potrebné metodické materiály, vrátane časovo - tematického

plánu a uzavrie pracovno - právny vzťah.

Učiteľ, ktorý sa rozhodne viesť 3. hodinu telesnej  dostane 12€/ hodinu od

Akadémie (učiteľa vyškolí a zaplatí Akadémia, škola nemá s projektom žiadne

finančné náklady).



Ako začať?

Napíšte nám na info@akademiamatejatotha.sk, že chcete spustiť na vašej škole 3.

hodinu telesnej výchovy.

Vyberte učiteľa, ktorý bude telesnú učiť (môže to byť triedna pani učiteľka 1. stupňa,

alebo telocvikár).

Vyberte triedu, pre ktorú bude 3. hodina telesnej na vašej škole (odporúčame vybrať

jednu triedu druhákov, konečne rozhodnutie je však na vedení školy).

Pošlite nám kontakt na pani učiteľku/učiteľa, ktorý bude učiť 3. hodinu telesnej. A my

sa s ním spojíme a všetko vysvetlíme.

Ak máte akékoľvek otázky obráťte sa na nás na tel. čísle + 421 915165745.

Učiteľ, ktorý bude učiť 3. hodinu telesnej na vašej škole bude v pracovno - právnom

vzťahu s Akadémiou a za každú odučenú hodinu mu poskytneme odmenu 12€ v

čistom.

Učiteľ nám dá vedieť, kedy bude prebiehať 3. hodina telesnej a zaradí ju do rozvrhu

(napríklad v utorky v telocvični o 14:00 alebo v stredu 3. vyučovacia hodina).

Učiteľovi poskytneme víkendové bezplatné školenie, kde sa všetko dozvie a dostane aj

metodický materiál. Plná penzia a ubytovanie pre učiteľov je zadarmo. Už teraz si môže

učiteľ vybrať z dvoch termínov školenia: 

18.9. - 19.9.2021 v hoteli Altis Námestovo

25.9. - 26.9.2021 v hoteli Altis Námestovo

Kompletná séria metodických materiálov s časovo - tematickým plánom a zaujímavými

nápadmi na cvičenia tak, aby sme čo najviac uľahčili prípravu učiteľa.

Škole darujeme sadu športových pomôcok, ktorá sa stáva majetkom školy.

Učiteľovi poskytujeme poradenstvo a podporu. Je súčasťou nášho tímu o ktorý sa

staráme a spoločne budujeme komunitu. 

Viac kvalitného a zábavného pohybu,

Každé dieťa dostane tričko z Akadémie

Uvítací balíček s rozvrhom hodín, malou sladkosťou a ďalšími pozornosťami.

Návšteva Mateja Tótha na škole ak to pandemická situácia dovolí.

Každé dieťa získa certifikát o absolvovaní 3. hodiny telesnej.

1.

2.

3.

4.

5.

ČO ČAKÁ UČITEĽA A ČO MU TO PRINESIE?

ČO ZÍSKAJÚ DETI?



www.akademiamatejatotha.sk

„Chceme, aby každé dieťa, ktoré má záujem,

malo vytvorené podmienky pre rozvoj svojho talentu.“

 

MATEJ TÓTH

Olympijský víťaz 2016


