
Označení materiálu:  VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_12 
Název materiálu: Bezpečnost  při TV  
Tematická oblast: Tělesná výchova – 1. ročník      
Anotace: Za  účelem  zdokonalování  pohybových dovedností u žáku  je třeba také   
  dbát na bezpečnost při TV.  
  Cílem práce je vytvořit podpůrný didaktický 
  materiál, přiměřeně odborný, pro výuku žáků na úrovni SOU.  
     
Očekávaný výstup: Žáci chápou jak se chovat při TV. Znají nebezpečí, znají zásady ustrojovací kázně 
Klíčová slova :                 Bezpečnost, řád, pokyny, obuv, majetek,  pokyn zákaz, úraz, nebezpečný předmět. 
   
Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k  procvičování v návaznosti na předcházející  výklad. 
 Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. 
Obor: žáci SOU 
Ročník: 1.  
Autor:   Bc.Ruml Jiří 
Zpracováno dne:  20. 8. 2013 
  
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná 
práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, 
hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou 
právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. 
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BEZPEČNOST 
 PŘI  

TĚLESNÉ 
VÝCHOVĚ 
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        Obsahem předmětu je získávání a 
zdokonalování pohybových dovedností, 

informování o významu pohybové aktivity 
jako prevence civilizačních chorob a o 
relaxačních a regeneračních účincích 

pohybové činnosti.  

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA    
 je povinný předmět  
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       Bezproblémový  a  bezúrazový 
průběh výuky tělesné výchovy  je  
podmíněn zodpovědným 
chováním všech zůčastněných 
osob. Specifické prostředí výuky 
vyžaduje odpovídající  proškolení 
a poučení žáků 
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                           Žák je povinen: 
 

• Ve cvičebních hodinách  a při všech 
tělovýchovných a sportovních akcích si počínat 
tak, aby neohrožoval zdraví své ani svých 
spolužáků a nezpůsobil žádnou škodu při 
teoretickém nebo praktickém vyučování v tělesné 
výchově. 

 

• Při výuce, tréninku i dalších činnostech se vždy 
řídit pokyny učitele, nebo instruktora. 
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• Dbát zákazu kouření ve všech tělovýchovných 
zařízeních a zákazem označených prostorách a 
počínat si vždy tak, aby nezpůsobil požár. 

 
• Ohlásit vyučujícímu neprodleně každou závadu, 

kterou zpozoruje v tělocvičně nebo jiném 
sportovním zařízení, která by mohla ohrozit 
bezpečnost studentů, způsobit požár nebo zavinit 
vznik škody. 

 
• Zahájit činnost nebo uvádět tělocvičné nářadí 

nebo jiné zařízení do pohybu až na pokyn 
vyučujícího a předem se přesvědčit, zda nemůže 
někoho ohrozit na zdraví nebo na životě. 
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• Oznámit (ve vlastním zájmu) učiteli, nebo instruktorovi 
každé i drobné poranění, které utrpěl při teoretickém 
nebo praktickém vyučování v tělesné výchově nebo jiné 
sportovní činnosti organizované školou. 

 

• Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné 
návykové látky před začátkem a v průběhu aktivní 
účasti na všech tělovýchovných akcích, pod jejichž 
vlivem má přísný zákaz výkonu tělovýchovné činnosti. 

 

• Používat pro konkrétní pohybovou činnost doporučený 
cvičební úbor, obuv a ochranné pomůcky. Při této 
činnosti nenosit prstýnky, řetízky, náhrdelníky, hodinky 
apod. Nenechávat v šatnách cenné předměty včetně 
osobních dokladů. 
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POZOR  !!!!! 

DŮLEŽITÉ 
UPOZORNĚNÍ 
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               Utrpí-li student úraz vyžadující nepřítomnost ve 
škole, oznámí tuto skutečnost do 48 hodin (telefonicky 
nebo písemně) třídnímu učiteli a jakmile mu to 
zdravotní stav dovolí, dostaví se do školy k sepsání 
protokolu o úrazu. Nedodržení limitu 48 hodin (k 
sepsání protokolu nebo oznámení úrazu) znamená pro 
žáka, že mu nebude vyplaceno odškodnění.  

 
 

     Jakékoli úlevy z TV delší než 6 týdnů, nebo úplný zákaz 
cvičení na (rok) na doporučení ošetřujícího lékaře ( s 
uvedenou diagnózou a osvobozením od TV ) je třeba 
neprodleně předložit třídnímu učiteli. V případě 
úplného osvobození je nutno docházet na teoretickou 
výuku. 
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Následuje výčet možných 
poranění 

a úrazů, které mohou nastat i 
při dodržení všech 

bezpečnostních předpisů 
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1. 

 

            Úrazy žáků zejména následkem 
pádů, podle druhu disciplín v TV 
(tělocvična, cvičení na nářadích, míčové 
hry, lehká atletika. 

 

JE VŠAK NUTNÉ  
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               dodržovat správné metodické postupy dle 
osnov, respektovat zásadu přiměřenosti vzhledem k 
obtížnosti cvičení, fyzické zdatnosti, technické 
vyspělosti a zdravotnímu stavu žáků; neukládat 
žákům nepřiměřeně náročné úkoly; při výcviku dbát 
na úroveň pohybové vyspělosti, předchozí výcvik, 
výkonnost a zdravotní stav žáků; současně poučit 
žáky o možných nejčastějších příčinách úrazů, 
upozornit žáky na konkrétní nebezpečí, stanovit 
jasné požadavky na dodržování kázně (o tom pořídit 
záznam do třídní knihy); před vlastním cvičením 
provádět rozcvičku 

(rozcvičení, uvolnění šlach, svalových skupin, kloubů 
apod.); 
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                vyučující musí být přítomen v tělocvičně 
(na cvičišti a jiných místech výuky tělesné výchovy) po 

celou dobu  vyučovací hodiny tělesné výchovy, 
musí-li se ve výjimečném případě vzdálit, cvičení 
přeruší a zajistí dozor jinou osobou); 

učitel musí sám působit na místě nejvíce 
exponovaném (na 

nejrizikovějším místě); důsledně vyžadovat, aby žáci 
necvičili na jiném než určeném nářadí a 
nevykonávali jinou činnost než tu, která byla 
stanovena učitelem; vyžadovat od vyučujícího 
dodržování pravidel jednotlivých druhů sportů a 
zamezí každému projevu směřujícímu k 

hrubosti (vulgární výrazy, bezohledná hra, záměrné 
porušování pravidel 
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2. 

 

nebezpečí spojená s technickým stavem nářadí  

různé úrazy žáků při cvičení a používání 

tělocvičného nářadí; 

 

JE VŠAK NUTNÉ  
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             Udržovat tělovýchovný objekt v 
nezávadném stavu (tělocvičnu, hřiště, 
venkovní sportoviště, osvětlení, 
výtápění, teplota vody, kvalita nářadí a 
náčiní, úklid, větrání); všeobecnou 
prohlídku všech druhů nářadí a náčiní 
provádět před každým použitím nářadí 
vyučujícím, odbornou prohlídku všech 
druhů nářadí a náčiní nejméně l x za 12 
měsíců odborně způsobilou osobou . 
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3. 

 

nebezpečí spojená s neposkytnutím první 

pomoci, zhoršení zdravotního stavu 
postiženého  žáka 

 

JE VŠAK NUTNÉ  
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                  Místa používaná k výuce TV 
vybavit dostupnou lékárničkou, její 
obsah 1x ročně kontrolovat a průběžně 
doplňovat; periodicky prováděná 
zdravotní příprava a výcvik učitelů TV 
pro poskytování první pomoci; správně 
poskytnutá první pomoc, v naléhavých 
případech přivolat lékařskou pomoc 
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4. 

 

uklouznutí, pád žáka 

nebezpečí spojená se svévolným užívání 

tělocvičny žáky nebo cizími osobami 

JE VŠAK NUTNÉ  
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                Zajistit :  protiskluzový povrch 
(resp. nátěr) podlahy; dle druhu podlahy 
v tělocvičně vybrat odpovídající čistící a 
udržovací prostředky; odstraňování 
kluzkosti (kapalin, mastnot apod.); 

                podlaha vodorovná, 
nepoškozená, bez nadměrných mezer, 
spár a uvolněných částí (palubky, apod.); 
vhodná sportovní obuv (podrážka); 
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                       Po ukončení výuky učitel TV 
tělocvičnu uzamkne a klíč odevzdá na 
určené místo; další konkrétní opatření 
se stanoví ve vnitřním předpise školy 
(řád tělocvičny apod.); seznámit žáky s 
pokyny pro příslušnou činnost a 
průběžně s ustanoveními sportovních 
zařízení, tělocvičen a s dalšími 
opatřeními školy, jež mohou mít 
bezpečnostně preventivní význam; 
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5. 

  

pády, zlomeniny, zhmožděniny, 

 zranění chodidla  

 píchnutí, bodnutí, pořezání, 

 

JE VŠAK NUTNÉ  
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              při míčových hrách dbát, aby se 
účastníci řídili ustanoveními o 
bezpečnosti obsaženými v pravidlech 
pro danou věkovou skupinu a jejich  
modifikaci pro dané prostorové 
podmínky školy a vyžadovat po žácích 
vhodný cvičební úbor a obuv; vyžadovat 
od žáků vhodnou cvičební obuv (zákaz 
cvičení bosky, nebo v ponožkách); 
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6. 

 

kontakt s protihráčem (kopaná, házená apod.) 

pády, svalová zranění, zlomeniny, zhmožděniny 

poškrábání,  zranění žáka ozdobným a jiným 
nežádoucím předmětem 

 

JE VŠAK NUTNÉ  
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                při výuce TV dodržovat platné učební 
osnovy, bezpečnost žáků při TV výchově 
zajišťuje učitel svou přítomností. 

                      Dává  žákům srozumitelné povely a 
pokyny; při sportovním  zápolení vyžadovat 
kázeň a disciplínu, nepřipouštět hrubost, 
záludnost, nepřiměřenou agresivitu, 
primadonství, podceňování nebo 
zesměšňování  soupeře - protihráče; na závěr 
cvičení vyhodnocovat u žáků - fair play 
(pochvaly, kritika - adresně); 
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                nepřipouštět, zejména u 
dívek, dlouhé nehty, vlasy padající 
do tváře a pod.; 

                nepřipustit, aby žáci při 
míčových hrách měli ozdobné a jiné 
předměty, jako náramky, náušnice, 
náhrdelníky, hrotový pearcing, 
prsteny ozdobné kroužky aj. 
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KONEC   

PREZENTACE 
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http://utv.lf1.cuni.cz/bezpecnost-pri-vyuce 

http://www.spsslipnik.cz/prilohy/Bezpecnost_zaku_TV.pdf 

http://www.fsps.muni.cz/studium/studenti/pravidla-bezpecnosti-193.html 

 

Zdroje informací : 
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