
Zásady bezpečnosti v hodinách TV 

  
 
· Žáci čekají ve třídě na příchod vyučujícího, který odvádí žáky do tělocvičny. Na pokyn učitele 
vchází do šaten, kde se převlékají a poté vchází do tělocvičny. 
· Sportovní oděv a obuv jsou odlišné od oblečení, ve kterém chodí žák do školy. Sportovní 
oblečení dle počasí a ročního období. Pevná sportovní obuv (nevhodné jsou cvičky, plátěné 
tenisky, vycházkové nebo skate boty). Sálová obuv do tělocvičny a běžecké boty na školní hřiště. 
Pokud má žák jedny boty, udržuje je v čistotě! Zapomínání a nedodržování vhodnosti 
sportovního oděvu je porušení BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví). Za opakované zapomenutí 
sportovního oděvu obdrží žák poznámku do ŽK. Zákaz cvičení s předměty ohrožujícími zdraví a 
omezujícími bezpečnost v TV - piercing na obličeji, v jazyku, v pupíku, hodinky, prsteny, řetízky, 
náušnice, dlouhé nebo nalepené nehty, zákaz cvičení bez sportovní obuvi a se žvýkačkou. 
· Každý úraz hlásí žák neprodleně učiteli!  
· Pro chování žáků v hodinách TV platí Provozní řád tělocvičny, Poučení o bezpečnosti v hodinách 
TV, Školní řád. 
· Absence v hodinách TV se eviduje. Pokud má být žák z TV dlouhodobě uvolněn (nemoc, zranění, 
apod.) donese vyjádření od lékaře. Ve zprávě bude uvedena doba, po kterou nemůže žák cvičit a 
uvolnění z konkrétní činnosti. Omluvenky mají žáci napsané v ŽK s odůvodněním absence. 
· Žáci vstupují do tělocvičny/na hřiště s vyučujícím a řídí se jeho pokyny. 
· Žáci neopouštějí cvičební prostor bez svolení vyučujícího! 
· Zákaz nošení lahví s pitím do tělocvičny! Dodržování pitného režimu je zcela v kompetenci 
vyučujícího. 
· Zákaz manipulace a používání mobilního telefonu, tabletu apod. (viz Školní řád) 
· Žáci se chovají tak, aby svým jednáním nepoškodili zařízení sportovního areálu, nářadí, náčiní a 
jiné pomůcky používané při výuce. Při úmyslném poškození nebo v případech, kdy dojde k 
porušení BOZ a následné škodě, žák nebo zákonný zástupce tuto škodu uhradí. 
· Žák je povinen mít v hodinách TV splněny předepsané sportovní disciplíny, kontrolní cvičení a 
aktivní 50% aktivní činnosti. Při nesplnění uvedených podmínek, které jsou nezbytným 
podkladem pro klasifikaci, může vyučující přistoupit k přezkoušení žáka za účelem prověření 
určených tematických celků. Individuálně budou posuzovány např. dlouhodobá nemoc, operace, 
stav po úrazu apod. 
· Žáci opouští šatnu na pokyn vyučujícího a čekají na zazvonění, kdy se přemístí do třídy nebo 
do šatny.  
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