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Zásady bezpečnosti ochrany zdraví a hygieny při tělesné 

výchově 

A) Povinnosti žáků 

1. Na TV se dostavit odpočatý, ne pod vlivem návykových látek. 

 

2. Případnou tělesnou nebo duševní indispozici nahlásit vyučujícímu na začátku 

hodiny. 

3. V případě dostavení se indispozice během výuky zanechat výkonu cvičení a 

událost nahlásit vyučujícímu. 

 

Nepřeceňovat své síly 
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4. Tělovýchovnou činnost vykonávat ve vhodném tělovýchovném oblečení a obuvi. 

5. Při cvičení dbát pokynů vyučujícího. 

6. Tělovýchovné nářadí a náčiní používat pouze se souhlasem vyučujícího. 

7. Tělovýchovné nářadí a náčiní používat pouze k účelu, ke kterému je určeno. 

8. Přesun na místo výkonu výuky provádět dle pokynů vyučujícího, po určené trase 

a uvedeným způsobem. 

9. Oznámit vyučujícímu veškeré poškození či závady na tělovýchovném nářadí a 

náčiní. 

10. Dodržovat bezpečnostní pravidla příslušná pro jednotlivá sportoviště 

- posilovna 

- tělocvična 

- hřiště 

- plavecký bazén 

- přírodní prostory atd. 

11. Při výuce dbát na bezpečnost svou i ostatních cvičenců. 

12. Jednotlivé tělovýchovné činnosti provádět uvědoměle, soustředěně a s co 

největší opatrností s ohledem na možná rizika. 

13. Při přesunu na jednotlivá sportoviště se nevzdalovat od vedoucího cvičení. 

 

B) Žákům je zakázáno 

1. Kouření a používaní návykových látek během výuky 

2. Cvičit s poškozeným nářadím nebo náčiním 

3. Opouštět výuku bez souhlasu vyučujícího 

4. Výkon tělovýchovné činnosti v nevhodném úboru a obuvi  

5. Používat během výuky vlastní dopravní prostředky 

Možná rizika spojená při přemísťování na sportoviště: 

 kolize s dopravním prostředkem, 



 

 

 pád na komunikaci i mimo ní (námraza, překážky, nerovný terén atd.),  

 

Uklouznutí na chodníku 

 pád předmětů na cvičence (větve ze stromů, sníh ze střech, rampouchy, 

střešní krytina atd.)  
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