
BEZPEČNOST PŘI TV 

 Příprava na hodinu TV: klíč od šatny je k dispozici u učitele TV, vždy jeden 

z vyučujících má u šaten dohled, učitelé zkontrolují zamknutí šaten. V šatnách nesmí 

žák odkládat cenné věci a finanční hotovost. Cenné věci je možné uložit v kabinetě 

TV. 

 Oblečení na TV: žáci se převlékají v šatně, sportovní oblečení je odlišné od toho, ve 

kterém je ve třídě, vhodnost sportovního oblečení posoudí vyučující TV, vše bez 

odstávajících zipů, velkých kapes, kovových spon a jiných nebezpečných součástí 

oděvu, obuv do tělocvičny s podrážkou, která nezanechává tmavé stopy. Obuv vhodná 

na provozování atletiky a míčových her. Vhodná a jiná obuv na sport ve venkovním 

areálu. 

 Hodiny a šperky: hodiny, řetízky, náramky, prstýnky, náušnice visací, větší pecky, 

piercing žák vždy sundá! Zákaz cvičení se šperky. Možno uschovat v kabinetě TV. 

 Zevnějšek: delší vlasy vždy stáhnout gumičkou, či jinak upravit, tak aby nepřekážely 

při cvičení a hře, nehty nesmí být dlouhé, speciální pomůcky – ortézy, chrániče, 

sluneční brýle, atd. na doporučení lékaře či schválení vyučujícím TV. 

o Pokud žák toto nesplní, nemůže se účastnit výuky TV, neplní tak 

povinnou aktivní účast na hodinách TV a při opakovaném prohřešku 

může hrozit neklasifikace a následná dodatečná zkouška. 

 Při hodině TV nesmí žák žvýkat a jíst. 

 Přechod na venkovní hřiště: společně dle pokynů vyučujícího TV, v prostoru před 

tělocvičnou (u botníků) se žáci přezují do obuvi na ven a přezůvky si nechají 

v botníku. 

 Příchod do tělocvičny: pouze s vyučujícím, během přestávek platí zákaz vstupu to 

tělocvičny bez vyučujícího. Každý je povinen dodržovat ŘÁD tělocvičny (visí na 

chodbě u tělocvičen). 

 Nástup na hodinu: hodina začíná nástupem dle pokynů vyučujícího a kontrolou 

docházky. 

 Omlouvání: pokud žák nemůže cvičit, má omluvenku od rodičů v omluvném listě a je 

přítomen na hodině TV, pokud se jedná o první či koncovou hodinu, může být po 

písemné žádosti rodičů z vyučování uvolněn (rodiče přebírají zodpovědnost). Dále 

omlouvání dle aktuálního zdravotního stavu po dohodě s vyučujícím TV. 

 Osvobození z TV: částečné – na základě lékařského vyjádření žák provádí pouze 

povolená cvičení, ze kterých je hodnocen (povinnost seznámit se zdravotním stavem 

žáka, nezatajovat vady srdce, astma, alergie, diabetes, atd.), dále při dlouhodobé 

neschopnosti (zlomenina aj.) žádají rodiče o uvolnění na určitou dobu. Úplné – nutné 

lékařské potvrzení se žádostí na ředitelství školy. Pokud je žák úplně osvobozen, 

nemusí se účastnit první a koncové hodiny TV, žák není hodnocen. Všechny potřebné 

formuláře jsou na webu školy. 

 Přenášení materiálu, nářadí, náčiní: vždy podle pokynů vyučujícího, který určí, kdo 

co připraví a uklidí. 



 Vlastní bezpečnost při TV: nutná kázeň, plnění pokynů vyučujících, nepodceňovat 

rozcvičení a průpravná cvičení, dodržování metodické řady a metodické pokyny, být 

ohleduplný k ostatním, chránit sebe a ostatní před zraněním, nepřeceňovat své síly, 

dodržovat pravidla soutěží a her, dodržovat pravidla fair play. Pokud dojde ke zranění 

či ke změně zdravotního stavu okamžitě nahlásit vyučujícímu učiteli TV 
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