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I. Úvodní ustanovení  

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární 

orgán školy směrnici k zajištění bezpečnosti v hodinách tělesné výchovy. 

II. Působnost a zásady směrnice  

Směrnice upravuje pravidla bezpečnosti a chování v hodinách tělesné výchovy. 

 

Zásady směrnice: 

- vzniká na dobu neurčitou,   

- je závazná pro zaměstnance i zaměstnavatele,  

- ředitel školy je povinna seznámit zaměstnance s vydáním, změnou nebo zrušením této 

směrnice nejpozději do 15 dnů,  

- směrnice musí být přístupná všem zaměstnancům. 

 

III. Právní východiska 

 Tato směrnice je zpracována na základě  zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 

89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákona č. 223/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů,  vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů a z doporučení materiálu 

MŠMT - Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ţáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy 

čj. 37014/2005-25 vydaného v Praze dne 22.12.2005.  

 



IV.  Bezpečnostní rizika výuky tělesné výchovy 

Současné pojetí školní tělesné výchovy je spojeno s otevřenější volbou obsahu ukotveného 

v ŠVP, s větší samostatností ţáků při skupinové formě práce, s větší mírou svobody v 

rozhodování ţáků, se zájmem o nové sportovní disciplíny a jejich zařazování.  Zároveň dnešní 

doba přináší sniţující se úroveň zdatnosti a koordinace ţáků. Tyto skutečnosti umocňují 

hledisko bezpečnosti ţáků. Hlavními bezpečnostními riziky z hlediska ţáků je jejich 

nedbalost, nepozornost, nemístná odvaha, nekázeň, nesportovní chování, nevědomost o 

bezpečnosti, úroveň pohybových schopností a dovedností, z hlediska učitele jeho organizační 

schopnosti, kondice, zkušenosti, schopnost anticipace, respektování bezpečnosti v cílech a 

obsahu, volba učiva, pouţité metody a formy a dodrţování vyučovacích zásad. 

Právní předpisy, školní řád, pravidla chování a bezpečnosti v hodinách tělesné výchovy jsou 

stanovena jednak pro zajištění bezpečnosti ţáků a zároveň pro ochranu učitele, aby se 

nedostal do rozporu se zákony. 

V. Obecné zásady 

1.  Při výuce tělesné výchovy dodrţuje škola platné rámcové vzdělávací programy                  

a didaktické zásady. 

2. Bezpečnost ţáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu 

vyučování. Ve výjimečných případech pedagogický pracovník výuku dočasně přeruší a zajistí 

dozor zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu 

ke škole. 

3. Pedagogický pracovník vydává jasné, přesné a ţákům srozumitelné povely a pokyny.  

4. Pedagogický pracovník kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní 

před zahájením výuky. 

5. Učitel tělesné výchovy přihlíţí zejména k fyzické vyspělosti ţáků, k jejich věku a 

předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba volit 

terén a překáţky úměrné věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s 

přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje ţáků. 

6. K zařazení sportovních odvětví, které nejsou podrobně rozvedeny ve školských 

vzdělávacích programech, musí mít pedagogický pracovník povolení ředitele školy a 

dodrţovat bezpečnostní pravidla i metodické postupy pro danou věkovou kategorii platné v 

oblasti školního nebo svazového sportu. 

VI. Pravidla chování a bezpečnosti v hodinách tělesné výchovy 

1. Vyučovací hodina začíná se zvoněním v určené třídě, ve vestibulu školy nebo na školním 

dvoře. Ţáci poté odchází s vyučujícím na určené sportoviště a po skončení výuky se vrací zpět 

do prostor školy, kde výuka končí. Pokud o to zákonní zástupci ţáka písemně předem 

poţádají, můţe ţák ukončit výuku v místě sportoviště před odchodem do školy a od té doby 

přebírá zákonný zástupce za ţáka veškerou odpovědnost. 



2. Na sportoviště je nutno přecházet slušně, ve dvojicích pod vedením učitele tělesné 

výchovy. 

3. Ţáci i vyučující jsou povinni dodrţovat provozní řád všech tělovýchovných zařízení, ve  

kterých se výuka odehrává. 

 

4. Všichni ţáci jsou povinni nosit na hodiny tělesné výchovy vhodný sportovní úbor                

a vhodnou obuv. Pokud výuka probíhá venku, jsou ţáci povinni přizpůsobit sportovní oděv 

klimatickým podmínkám, obuv musí být sportovní nikoli skate boty. Do tělocvičny musí být 

obuv čistá, s neklouzavou podráţkou, tepláky nesmí být dlouhé, aby si na ně ţáci nešlapali a 

vyhnuli se moţnému úrazu. Trenýrky, kraťasy a tepláky musí být na gumu nikoli na pevný 

pas. 

5. Ve výuce platí zákaz nošení hodinek, řetízků, prstýnků, náramků, náušnic, piercingu, aby 

se předešlo nebezpečí úrazu a poškození. Náušnice mohou být přilepené leukoplastí. 

6. Pokud nebudou mít ţáci vhodný cvičební úbor nebudou připuštěni k aktivní účasti na 

výuce, coţ jim bude zaznamenáno jako omluvená absence v hodině TV. 

7. Dlouhé vlasy je třeba pevně sepnout do culíku. 

8. Na hodiny tělesné výchovy je zakázáno nosit mobilní telefony. 

9. Při výuce TV se nesmí ţvýkat a jíst. 

10. Do výuky TV nemají ţáci dovoleno si brát svoje kola, kolečkové brusle, koloběţky a 

skateboardy, pokud nejsou pouţity k výuce. 

11. Ţáci jsou povinni řídit se instrukcemi pedagogů, dodrţovat pravidla sportů a her, chovat 

se ukázněně z důvodu své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních zúčastněných.  Vydané pokyny 

učitel důkladně kontroluje. 

12. Ţáci necvičí svévolně na jiném nářadí, nevykonávají jinou činnost, neţ tu, která je určena. 

13. Ţáci se bez dovolení učitele nesmí vzdalovat z místa výuky. 

14. Učitel zkontroluje před začátkem cvičení stav cvičebního prostoru, pouţívaného nářadí a 

náčiní. Příprava nářadí a náčiní probíhá pod přísným dohledem učitele. 

15. Při cvičení je nutno dodrţovat přesnou organizaci – rozestupy mezi cvičenci, bezpečný 

způsob vracení náčiní, postavení ţáků zády k slunci apod. 

16. Učitel vysvětlí způsob dopomoci a záchrany, instruuje k tomu vybrané ţáky. Při cvičení 

na nářadí zajistí úpravu prostoru kolem nářadí a prostoru, na který ţák dopadá – ţíněnky. 

17. Před kaţdým cvikem budou ţáci učitelem tělesné výchovy poučeni o správném provedení 

a pravidlech bezpečnosti. 

18. Do nářaďovny je bez svolení vyučujícího vstup zakázán. 



19. Pokud se ţáci akutně potřebují vzdálit ze sportoviště (např. WC), ţádají o souhlas 

vyučujícího. 

21. Ţáci upozorní učitele na svůj zdravotní stav.  

22. Všechny změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení ţáka do prováděných činností, 

oznamují ţáci okamţitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi. 

23. Zraní-li se ţák, nebo pokud se necítí dobře, okamţitě to ohlásí vyučujícímu. Na pozdější 

nahlášení úrazu nebude brán zřetel. 

24. Ţáci v rekonvalescenci jsou v hodině tělesné výchovy přítomni. Nezáleţí na tom, zda se 

výuka odehrává venku či v tělocvičně (příp. na jiném místě), a tudíţ tomu přizpůsobí své 

oblečení. Rovněţ předloţí omluvenku od zákonných zástupců. 

23. Ţák v rekonvalescenci má v hodinách tělesné výchovy svůj individuální program, 

vypracovaný vyučujícím. Je v něm přihlédnuto k momentální či dlouhodobé zdravotní 

indispozici. Pokud je vyučujícím vyzván, plní po poučení roli pomocného organizátora či 

rozhodčího. 

24. V případě delší fyzické nepřítomnosti na hodině tělesné výchovy ţáci doloţí omluvenku 

od lékaře vyučujícímu, popř. předloţí ţádost rodičů a lékařské doporučení na úplné 

osvobození vedení školy.  Ţádost o uvolnění z tělesné výchovy je uvedena v příloze této 

směrnice. 

25. Při hodinách tělesné výchovy je nutno dodrţovat zásady hygieny. 

26. Při klasifikaci z předmětu tělesná výchova se přihlíţí se nejen k dosaţeným sportovním 

výsledkům, ale i k individuálním pohybovým schopnostem ţáka, jeho aktivitě a sebeovládání, 

ke schopnosti spolupracovat s kolektivem, snaze překonávat sám sebe, a také ke sportovnímu 

chování v duchu fair play. 

27.  V případě, ţe ţák nemá aktivně odcvičeno 75 % hodin tělesné výchovy, můţe pedagog 

navrhnout komisionální přezkoušení či odloţení klasifikace z tělesné výchovy. 

28.  Další sportovní akce školy (kurzy, sportovní zájezdy a soutěţe) se řídí příslušnými 

pravidly, se kterými musí být ţáci a jejich zákonní zástupci vţdy před zahájením akce 

seznámeni. 

VII. Organizace vyučovací jednotky TV 

1. Učitel v úvodní hodině TV na začátku školního roku poučí ţáky o moţnostech úrazu 

v hodinách tělesné výchovy, o bezpečnosti a pravidlech chování v TV. Seznámí je se 

zásadami prevence a s poţadavky na dodrţování kázně. O tomto poučení provede zápis v 

třídní knize. Vyučující zajistí, aby byli dodatečně poučeni i ţáci, kteří v první hodině chyběli, 

a i o tom jsou vyučující povinni provést dodatečný zápis do třídní knihy. 

2. V průběhu školního roku učitel seznamuje ţáky s dalšími bezpečnostními pokyny 

vztahující se ke konkrétním pohybovým činnostem v úvodní části vyučovací jednotky TV.  



3.Učitel má přehled o zdravotním stavu ţáků a zařazení ţáků do zdravotních skupin. 

 4. Kaţdá vyučovací hodina začíná organizační částí (nástup, ţáci na lavičce, v hloučku) – je 

třeba zjistit přesný počet cvičících a necvičících ţáků, stanovit úkoly vyučovací hodiny, 

seznámit se způsobem vedení hodiny. Vyučovací hodina končí organizační částí – kontrola 

počtu ţáků, hodnocení, organizace odchodu ţáků z cvičebního prostoru. 

5. Vyučovací hodina probíhá v celém rozsahu pod odborným vedením učitele, který je 

přítomen po celou dobu. Pokud se ve výjimečném a nezbytném případě musí dočasně vzdálit, 

cvičení přeruší, zajistí dozor zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům a v 

pracovněprávním vztahu ke škole po dobu své přechodné nepřítomnosti.  Do cvičebního 

prostoru vyučující přichází první a odchází poslední. 

6. Vyučující vydá před začátkem vyučovací hodiny jasné a srozumitelné organizační pokyny. 

Zajišťuje soustavně výcvik v dopomoci a záchraně u všech druhů cvičení. Při cvičení na 

stanovištích věnuje pozornost zejména nácviku a cvičení obtíţných prvků. Určí přesně 

vedoucí druţstev a sám působí zpravidla na místě nejvíce exponovaném. 

7. Vyučující vyţaduje účelné dodrţování platných pravidel jednotlivých druhů sportu a 

zamezí kaţdému projevu směřujícímu k hrubosti, jako jsou vulgární výrazy, nevhodné 

chování, bezohledná hra, záměrné porušování pravidel. 

8. Při vyučování jsou vyučující povinni dodrţovat stanovené metodické postupy, respektovat 

zásadu přiměřenosti, diferencovat ţáky podle výkonnosti, neukládat ţákům nepřiměřený 

pohybový úkol. 

9. Učitelé tělesné výchovy jsou povinni vyţadovat od ţáků kázeň, zapojovat všechny ţáky do 

pohybových činností, volit správný cvičební prostor, dostatečně zajistit nářadí a dopadové 

plochy, volit vhodný prostor při hodech apod. 

10. Učitelé tělesné výchovy jsou povinni dodrţovat bezpečný počet ţáků, při exkurzi (výletu) 

jedna osoba na 24 ţáků, lyţařské druţstvo max. 15 ţáků na jednoho instruktora, cyklistika  

doporučení dvě osoby na 10 – 12 ţáků, při koupání jedna osoba na 10 ţáků. 

11. Učitelé tělesné výchovy jsou povinni zajistit činnosti necvičících, necvičící musí být 

přítomni ve výuce a pod dozorem. 

12. Učitelé tělesné výchovy jsou povinni poskytnout v případě úrazu ţáka první pomoc, v 

naléhavých případech přivolat lékařskou pomoc. 

13. Učitelé tělesné výchovy jsou povinni v objektech, v kterých vyučují tělesnou výchovu 

zkontrolovat vybavení cvičebního prostoru lékárničkou. 

VIII. Postup při úrazu 

1.     Učitelé tělesné výchovy jsou povinni poskytnout první pomoc, v naléhavých případech 

přivolat lékařskou pomoc. 

2.     Pokud se učitel věnuje zraněnému, ukončí činnost ostatních ţáků. 



3.     Zajistí dozor jinou vhodnou osobou po dobu své přechodné nepřítomnosti ve výuce. 

4.     Neprodleně informuje rodiče a vedení školy, zvláště u úrazů vyţadujících hospitalizaci. 

5.     Učitel zajistí registraci a evidenci kaţdého úrazu. 

6.     Kaţdý úraz se projednává v předmětové komisi – zavedení účinných preventivních 

opatření. 

IX. Závěrečné ustanovení 

1)  Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen  

     zástupce ředitele školy Mgr. Luďek Holeček. 

2)  Uloţení směrnice se řídí Spisovým a skartačním řádem škol.  

3)  Tato směrnice platí do odvolání. 

4)  Tato směrnice vstupuje v platnost dne 20. března  2019. 

5)  Dnem přijetí této směrnice se ruší platnost směrnice č.j. ZŠ/233 - 1/2014 z 1.září 2014. 

 

 

 

V Ţamberku dne 20. března 2019             Mgr. Jaromír Ţejdlík 

                                         ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Příloha 1                     

 

Základní škola Žamberk, 28. října 581  

ŽAMBERK  PSČ 564 01   

tel. 465 613 090, e-mail:zejdlik.jaromir@zs28rijna-zamberk.cz 
mobil 608 308 885, http://www.zs28rijna-zamberk  

 

Žádost rodičů o uvolnění žáka z předmětu tělesné výchovy  

Řediteli 

Základní školy Ţamberk, 28. října 581 

 

Ţádám o uvolnění 

ţáka/ţákyně…………………………………………………………………..…….. 

třída:   ……………………. 

z výuky tělesné výchovy z tohoto důvodu: 

 

 

                                                                 

V Ţamberku dne ………….                           Podpis zákonného zástupce:…………………… 

Příloha: lékařská zpráva ze dne: 

 

 

Rozhodnutí ředitele školy o uvolnění žáka z předmětu tělesné výchovy  

Na základě ţádosti zákonných zástupců a lékařské zprávy ze dne: ………………….…….  

uvolňuji ţáka/ ţákyni……………………………….. ze třídy……………… z výuky tělesné  

výchovy na období od …………….. do………….… 

 

V Ţamberku dne ………….                                                              Mgr. Jaromír Ţejdlík 

                                                                                                                 ředitel školy                                                           


