
 

 

Základní škola a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov, příspěvková organizace,  

se sídlem č. p. 49, 750 02 Stará Ves, IČ: 75026511  

E-mail: zsms.staraves@gmail.com 

Mobil: 602 188 218 

 

 

ŘÁD TĚLOCVIČNY 

 
Identifikátor:                              600 146 545 

 

Adresa:                                       Stará Ves 49, 750 02 Přerov 

 

Statutární zástupce:                    Mgr. Kateřina Vansová 

 

Telefon:                                      602 188 218 

 

E-mail:                                        zsms.staraves@gmail.com 

 

Web:                                           zsstaraves.cz 

 

Právní forma:                              příspěvková organizace 

                                                    IČ: 750 26 511 

 

Zřizovatel:                                  Obec Stará Ves 

                                                    IČ:  00636 584 

 

Škola sdružuje: Základní škola    IZO: 108 013 626             kapacita      100 

                          Školní družina    IZO: 120 201 534             kapacita        50 

                          Školní jídelna     IZO: 120 201 526             kapacita      140 

                          Mateřská škola   IZO: 120 201 925             kapacita        43 

              Školní jídelna –výdejna IZO: 181 006 634             kapacita         21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Staré Vsi 2. 9. 2019 

Mgr. Kateřina Vansová 

            
 

 

 

 

 



 

 

Ředitelka školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po projednání v 

pedagogické radě tento řád odborné učebny. Řád učebny je vyvěšen v učebně na viditelném 

místě, je schválen ředitelem školy (podpis ředitele a razítko školy).  

 

Úvodní ustanovení 

Tělocvična je místem, kde vzniká nejvíce školních úrazů. 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.  

 

Povinnosti školy 

Ředitel školy zajišťuje v souladu s plánem revizí pravidelné revize tělocvičného zařízení a 

vybavení. 

 

I. Povinnosti učitele tělesné výchovy 

 1. 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.  

2.  Učitel kontroluje vhodné oblečení, zejména obutí žáků před začátkem hodiny. 

3. Učitel musí znát zásady poskytování první pomoci při zraněních, která vznikají při tělesné 

výchově (podvrtnutí, zlomeniny, otřesy mozku, odřeniny, zhmožděniny apod.).  

4. Učitel tělesné výchovy zodpovídají za řádné vybavení a doplňování lékárničky pro 

poskytování první pomoci včetně vyřazování léků a zdravotního materiálu s prošlou lhůtou 

životnosti. 

5. Tělocvična (její stav) musí být každé pondělí shlédnuta školnicí, zjištěné závady musí být 

neprodleně sděleny řediteli školy. 

 

II. Při hodině tělesné výchovy musí být dodržováno 

 

  1. Žáci vstupují do tělocvičny pouze pod dohledem vyučujícího. Žáci, kteří v hodině necvičí 

(jsou z cvičení částečně nebo úplně uvolněni nebo jsou momentálně indisponováni), se řídí 

pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na 

začátku hodiny, nebo okamžitě při jejich vzniku. Žáci, kteří žádají o částečné nebo úplné 

uvolnění z tělesné výchovy, si sami zařídí lékařské vyšetření a předloží vyučujícímu 

doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře o 

osvobození. Do rozhodnutí ředitele školy o uvolnění se účastní výuky v plném rozsahu a bez 

úlev. 

   

  2. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru, protože vinou nevhodného 

oblečení a obutí může dojít k úrazu. 

   

  3. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují přesně 

stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani 

ostatních přítomných osob. 

   



 

 

  4. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, 

která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu. Před zahájením 

cvičení vyučující překontroluje bezpečnost technického vybavení tělocvičny.  

   

  5. Bez vědomí učitele se žáci nevzdalují z tělocvičny. Vyučujícímu také ohlásí návrat do 

tělocvičny - např. po použití WC. 

   

  6. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, protože by se mohly 

zničit a také by mohly způsobit úraz majiteli nebo jinému cvičícímu. Ukládají je na místo, 

které určí vyučující. 

   

  7. Každé i drobné zranění hlásí žáci neprodleně vyučujícímu. Vše je zapsáno do knihy úrazů.  

Také neprodleně hlásí vyučujícímu pocity nevolnosti či bolesti. 

 

  8. Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejná místa.   

 

  9. Žáci nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a žádné jídlo. 

   

10. Tělocvična je vybavena lékárničkou. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

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

zaměstnanec: Michaela Doležalová 

2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 2. 9. 2019 

 

 


