
Organizační řád výuky tělesné výchovy   
Povinnosti žáků 

1. Vyučovací hodina začíná se zvoněním – hudební znělkou, v určené třídě. 

2. Na sportoviště je nutno přecházet slušně, ve dvojicích. 

3. Jdeme-li ven, jsou žáci již převlečeni do sportovního oblečení, které je odlišné od 

oblečení, v němž byli ve třídě. 

4. Požadavky na cvičební úbor: 

a) Pokud je chladno a výuka probíhá venku, je nutno mít tepláky, bundu, čepici, 

pevnou sportovní obuv (ne skate boty), tričko, kraťasy (tepláky i kraťasy na gumu, 

ne na pevný pas). 

b) Do tělocvičny musí být obuv čistá, s neklouzavou a nešpinící podrážkou. Tepláky 

nesmí být příliš dlouhé, aby si na ně žáci nešlapali a vyhnuli se možnému úrazu. 

5. Cenné věci nepatří do hodiny, je možno ponechat je zamknuté ve třídě nebo v trezoru 

u paní ekonomky na základě předávacího protokolu uložení cenné věci do trezoru. 

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

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

leukoplastí. 

7. Dlouhé vlasy je třeba pevně sepnout do culíku. 

8. Do TV nepatří dlouhé nehty. 

9. Při výuce TV se nesmí žvýkat a jíst, každý takový přestupek bude kázeňsky řešen. 

10. Při hodnocení se bere v úvahu především viditelná snaha každého jedince cvičit 

naplno a zlepšovat své osobní výkony. Snaha a úsilí ve výuce při cvičení je pro 

hodnocení  v TV důležitější než samotný výkon. Bude-li mít někdo výborné výkony a 

nebude se v hodinách TV snažit, zhorší si tím celkové hodnocení. 

11. Žáci jsou povinni si osvojit a používat správné základní názvosloví. 

12. Každý úraz, i drobný, je třeba ihned ohlásit. 

13. Do výuky TV nemají žáci dovoleno si brát svoje kola, kolečkové brusle, 

skateboard…a ostatní sportovní vybavení. 

14. Omluvení musí být zapsáno v žákovské knížce. Pokud se udělá žákovi před TV 

nevolno, musí tuto skutečnost před začátkem hodiny nahlásit učiteli TV nebo vedení 

školy. 

15. Dlouhodobá uvolnění si žáci hlídají sami a předem je musí nahlásit v ředitelně a podat 

žádost o uvolnění z TV. 

16. Pokud nebudou mít žáci vhodný cvičební  úbor nebo nesplní požadavky bodu 6, 7, 8 

nebudou připuštěni k aktivní účasti na výuce, což jim bude zaznamenáno a bude 

k těmto nesplněným požadavkům přihlédnuto při hodnocení TV. 

17. Při velké absenci  - velký počet neomluvených hodin z TV- budou žáci nuceni vykonat 

přezkoušení, případně nebude žák klasifikován v řádném termínu.  

Ke každému žákovi se přistupuje individuálně při omluvené absenci. 

18. Vstup do tělocvičny nebo na jiné sportoviště je možný až na pokyn vyučujícího. 

19. Bez svolení vyučujícího nesmí žáci cvičit na nářadí a používat jakékoli náčiní. 

20. Do nářaďovny je bez svolení vyučujícího vstup zakázán. 

21. Pokud se žáci akutně potřebují vzdálit ze sportoviště (např. WC), žádají o souhlas 

vyučujícího. 



22. Před každým cvikem budou žáci poučeni o správném provedení a pravidlech 

bezpečnosti. 

  

Povinnosti učitelů tělesné výchovy: 

 

1. Dbát na dodržování hygienických zásad a bezpečnosti žáků při TV. 

2. Vždy poučit žáky o bezpečnosti jak při výuce TV, tak při sportovních akcích a poučení 

zapsat do třídní knihy. 

3. Podrobně poučit žáky o bezpečnosti před každou sportovní akcí mimo areál školy. 

4. Nenechat žáky na sportovišti bez dohledu. 

5. Hlásit ředitelství školy a rodičům (zákonným zástupcům) každý úraz, k jehož ošetření 

byl povolán. 

6. Poučit před každým cvikem žáky o správném provedení a o pravidlech bezpečnosti. 

7. Zkontrolovat před každou hodinou TV nebo na začátku hodiny TV sportoviště a 

zapsat do tiskopisu. 

 

 

Platnost a účinnost: od 1. září 2018 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s tímto řádem TV. 

 

Žák:______________________________________________________________ 

 

Rodič (zákonný zástupce):_____________________________________________ 

 

Pedagog:__________________________________________________________ 

 

Datum:____________________________________________________________ 

 


