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Úvodní ustanovení
Tělocvična, podobně jako školní hřiště, je místem, kde vzniká nejvíce školních úrazů, někdy i
těžkých. Žáci se proto v hodinách tělesné výchovy musí chovat ukázněně a dbát pokynů učitele.
Svým chováním musí předcházet úrazům a zvažovat své fyzické možnosti (dovednosti) a aktuální
zdravotní stav.
Zabezpečení objektu a pronajímání školní tělocvičny mimo školní potřeby je zajištěno zvláštním
předpisem zřizovatele.
Povinnosti školy:
Ředitel školy zajišťuje v souladu s plánem revizí pravidelné revize tělocvičného zařízení a
vybavení.
I. Povinnosti učitelů tělesné výchovy:
(a) před zahájením první hodiny tělesné výchovy ve školním roce provede učitel TV
poučení o nutnosti zvýšené kázně, upozornění na možná ohrožení zdraví, seznámení
s tímto provozním řádem tělocvičny a s dalšími konkrétními příkazy a zákazy, o
poučení musí být proveden záznam do třídní knihy a pokud někteří žáci v den poučení
chybí, musí být s nimi toto poučení provedeno dodatečně, též prokazatelným záznamem;
(b) učitel kontroluje vhodné oblečení, zejména obutí žáků před začátkem hodiny;
(c) učitelé musí znát zásady poskytování první pomoci při zraněních, která vznikají při
tělesné výchově (podvrtnutí, zlomeniny, otřesy mozku, odřeniny, zhmožděniny apod.);
(d) učitelé tělesné výchovy zodpovídají za řádné vybavení a doplňování lékárničky pro
poskytování první pomoci včetně vyřazování léků a zdravotního materiálu s prošlou
lhůtou životnosti;
(e) tělocvična (jeho stav) musí být v době používání každé pondělí shlédnutí školníkem,
zjištěné závady musí být neprodleně sděleny řediteli školy.
II. Při hodině tělesné výchovy musí být dodržováno:
(a) do tělocvičny vstupují žáci v době vyučování pouze v přítomnosti učitele, ve
vhodném, čistém cvičebním úboru a zejména ve vhodné, nepoškozené sportovní obuvi.
Obuv nesmí mít černou podešev;
(b) žákům je zakázáno vstupovat do tělocvičny se žvýkačkou v ústech;
(c) žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na krku řetízky a různé ozdoby, včetně
piercingu, hodinky a prstýnky, které mohou být zdrojem zranění nejen vlastního, ale i
spolužáků;

(d) zdravotní nezpůsobilost ke cvičení dokládá žák lékařským vyjádřením nebo u
přechodné nezpůsobilosti omluvenkou rodičů s odůvodněním, datumem a podpisem
některého z rodičů – ta je žákem předložena učiteli před zahájením hodiny tělesné
výchovy;
(e) před cvičením učitel prověřuje bezpečnost nářadí, které bude používáno, případné
drobné nedostatky odstraní. Neodstranitelnou závadu nahlásí řediteli školy – takové
nářadí musí být do provedení odborné opravy okamžitě vyřazeno z používání;
(f) žáci udržují sportovní zařízení a nářadí umístěné v tělocvičně v pořádku, vědomě jej
nepoškozují a zacházejí s ním podle pokynů učitele – úmyslně způsobené škody budou
oznámeny rodičům, bude požadována náhrada (náprava) způsobené škody;
(g) způsobené závady musí být nahlášeny řediteli školy a to i v případě, že závadu zjistí
nájemce školní tělocvičny;
(h) do prostoru nářaďovny mohou vstupovat pouze určení žáci na pokyn učitele;
(ch) žáci, kteří necvičí ze zdravotních důvodů, se nesmí v prostoru nářaďovny zdržovat;
(i) všechna poranění vzniklá v průběhu hodiny tělesné výchovy, pocity nevolnosti či
bolesti, musí žáci nebo spolužáci, pokud o tom vědí, neprodleně hlásit učiteli;
(j) v závěru hodiny uklízejí určení žáci nářadí do určeného prostoru a učitel provede
kontrolu správného a bezpečného uložení;
(k) z tělocvičny do šatny odcházejí žáci společně, ukázněně za dozoru učitele, který
odchází jako poslední;
(l) po dobu přestávek je vstup do tělocvičny uzavřen, žákům je vstup po dobu přestávek
do tělocvičny zakázán, nestanoví-li učitel nebo ředitel školy jinak.
III. Žákům se zakazuje:
(a) nebezpečně „žertovat“ či jinak nebezpečně jednat;
(b) v hodině tělesné výchovy mít na krku různé řetízky, řemínky, provázky a na rukou
hodinky, prstýnky a též různé řetízky a řemínky, piercing;
(c) v prostorách tělocvičny jíst a pít;
vstupovat do tělocvičny s tmavou podrážkou;
(d) plivat na podlahu a jinak tělocvičnu znečišťovat;
(e) vstupovat do nářaďovny bez pokynu učitele;
(f) jakékoliv manipulování s nářadím (zejména bradla, kruhy, šplhadla, švédské bedny,
lavičky apod., pokud nestanoví vyučující jinak);
(g) vědomě házet míče do ochranných sítí oken;
(h) cvičit sami bez pokynu učitele na nářadí;
(ch) skákat a věšet se na přenosné branky;
(i) věšet se na sportovní náčiní (basketbalové koše, branky apod.)
(j)vzdalovat se z tělocvičny v průběhu vyučovací hodiny bez vědomí učitele;
(k) v době přestávek chodit do tělocvičny.
Závěrečné ustanovení
Tento Provozní řád tělocvičny nabývá platnosti a účinnosti dne 1. září 2019.
Ve Valdicích dne 1. září 2019
ředitel školy

