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SMĚRNICE č. 3 

 
 

BEZPEČNOST OSOB PŘI VÝUCE TĚLESNÉ VÝCHOVY A PŘI OBDOBNÝCH 
ČINNOSTECH ORGANIZOVANÝCH SŠaMŠ A PŘI PROVOZU TĚLOCVIČNY  

 

Tato směrnice nahrazuje: 

 
Směrnici SŠ a MŠ pro zabezpečení bezpečnosti 
osob při výuce tělesné výchovy a při obdobných 
činnostech organizovaných SŠ a MŠ a pro 
bezpečný provoz tělocvičny SŠaMŠ – ze dne 
29.05.2014 
 

Datum platnosti od: 
 
01.07.2014 
 Příloha: Záznamník provozu tělovýchovného nářadí 

 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 

- dokumentace BOZP (referent správy 
majetku) 

- zástupce ředitele  
- pověřený učitel tělesné výchovy 

Základní právní předpisy: 
 
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, školním, 
středoškolském vzdělávání ve znění pozdějších 
předpisů 
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízení zřizovaných MŠMT č.j. 37 014/2005-25 
 
Zpracoval:      
 
Václav Štefan  
OZO v prevenci rizik BOZP 
osvědčení OZ  č. TEP/25/PRE/2012     
Schválil: 
 
Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D. 
ředitel školy    
 

……………………….. 
podpis ředitele školy 
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1) Zajištění bezpečnosti žáků SŠaMŠ a ostatních osob při výuce tělesné výchovy v tělocvičně 

v objektu školy Beskydská 1, Liberec 

a) Bezpečnost žáků při tělesné výchově (dále jen TV) zajišťuje pedagogický pracovník, který řídí výuku 
po celou dobu vyučování TV. V mimořádném případě, kdy není schopen zajistit bezpečnost žáků, 
výuku přeruší do doby, od kdy je bezpečnost žáků zajištěna. Žáci v prostorách tělocvičny nesmí být 
bez dozoru. 

b) Do výuky vyučující zařazuje pouze činnosti zařazené v učebním plánu na základě školských 
vzdělávacích programů. Při výuce přihlíží k fyzické vyspělosti žáků i jejich zdravotnímu stavu. 

c) Před praktickým zahájením výuky TV pedagogický pracovník poučí žáky s bezpečným prováděním 
činností, s riziky ohrožení jejich zdraví a stanovenými opatřeními k odstranění těchto rizik či eliminaci 
působení rizik. Řádné provedené poučení žáků doloží záznamem včetně osnovy poučení (například 
záznam v třídní knize, osnova jako příloha). Možno provádět i jako důkladné poučení na začátku 
školního roku, před zahájením dalšího vyučování poučením o specifikách. Při výuce vyučující 
srozumitelnými příkazy řídí činnost a kontroluje bezpečné provádění. V případě potřeby pedagogický 
pracovník zajišťuje individuální bezpečnost žáka při cviku (dle míry rizika). 

d) Žáci jsou povinni dodržovat platné předpisy, pokyny a příkazy, se kterými byli seznámeni a plnit 
pokyny zaměstnanců SŠaMŠ. 

e) Před zahájením vyučování TV pedagogický pracovník provede kontrolu prostor v objektu, kde budou 
žáci s ohledem na zajištění jejich bezpečnosti. Při zjištění závady tuto odstraní sám či o její 
odstranění požádá kompetentního zaměstnance SŠaMŠ. 

f) Vyučování TV nesmí být zahájeno, pokud: 
• v prostorách objektu tělocvičny pro pobyt žáků se vyskytuje závada, která ohrožuje zdraví žáků 

či přítomných osob 
• není přístupná či dostatečně vybavená lékárnička první pomoci a prostředky pro přivolání první 

pomoci tísňovým voláním 

g) Kontroly tělocvičného nářadí: 
• před zahájením výuky na tělocvičném nářadí vyučující je povinen zkontrolovat bezpečnost a 

funkčnost všech nářadí, které budou použity. Při zjištění závady se vadné nářadí nepoužívá, o 
zjištěné závadě provede záznam do Záznamníku provozu tělovýchovného nářadí a informuje o 
zjištěné skutečnosti pověřeného učitele TV, který zajistí odstavení nářadí do doby opravy a 
informuje nařízeného zástupce ředitele 

• nejméně jednou za 3 měsíce provádí kontroly (pokud průvodní dokumentace některého nářadí 
nestanoví termín kratší) všech tělocvičných nářadí s ohledem na jejich bezpečnost, funkčnost, 
kompletnost, a to jak vizuálně, tak zkouškou při provozním zatížení nářadí. O provedené 
kontrole, jejím výsledku a rozhodnutí o další provozuschopnosti provede záznam do 
Záznamníku provozu tělovýchovného nářadí. 

• nejméně jednou za rok provádí kontroly a potřebné odstranění zjištěných závad odborná osoba 
pro tuto činnost. Zajišťuje referent správy majetku. 

h) Pro bezpečný provoz tělovýchovného nářadí (TN) je jmenován pověřený učitel TV: 

Mgr. Jiří Hozák 

Kromě provádění uvedených kontrol tělocvičného nářadí (TN) je povinen: 
• zajistit nezaměnitelným způsobem vyřazení TN, u něhož je zjištěna závada, která ohrožuje 

bezpečnost osob, o níž je informován, a to do doby odstranění závady 
• provádět drobnou údržbu TN dle potřeby 
• nahlásit zjištěné závady TN referentu správy majetku pro zajištění jejich odstranění 
• být přítomen při provádění kontrol a oprav nářadí odbornou osobou, spolupracovat v tom 

s referentem správy majetku 
• vede Záznamník provozu tělovýchovného nářadí 
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i) Při pronájmu tělocvičny SŠaMŠ Beskydská 1, Liberec musí smlouva o pronájmu obsahovat 

požadavek, že činnost tělovýchovného charakteru nesmí být zahájena, pokud nájemce pro dobu 
jejich průběhu nezajistí: 
• stanovení odpovědné osoby, která provede před zahájením činnosti kontrolu bezpečnosti a 

funkčnosti tělovýchovného nářadí, které bude použito. Při zjištění závady vadné nářadí vyřadí 
z používání 

• stanovení odpovědné osoby, která řídí a zajišťuje bezpečné provádění tělovýchovné činnosti po 
celou dobu pronájmu, především zajistí bezpečnost osob při cvičení na nářadí a zamezí přístup 
nepovolaným osobám do tělocvičny po dobu pronájmu i po jeho ukončení uzamčením objektu 

• přístupnou a dostatečně vybavenou lékárničku první pomoci a prostředky pro přivolání první 
pomoci tísňovým voláním  

j) Odpovědná osoba, která zajišťuje pronájem tělocvičny jiným osobám, odpovídá za uvedení 
požadavků bezpečného používání ve smlouvě a informuje nájemce o případných závadách 
v tělocvičně, je: 

referent správy majetku 
 
 
 

2) Zajištění bezpečnosti žáků při dalších činnostech TV včetně kurzů a jiných činností prováděných 
mimo objekty a areál SŠaMŠ. 

Zajištění bezpečnosti žáků při činnostech tělovýchovného a poznávacího charakteru (např. výuka 
plavání, lyžařský výcvik, sportovně-turistický kurz, koupání, bruslení, soutěže, výjezdy) se řídí v celém 
rozsahu předpisem: 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vydaného MŠMT dne 
22.12.2005, č.j. 37 014/2005-25. Uvedený předpis SŠaMŠ stanovuje jako závazný pokyn  pro uvedené 
činnosti provozované SŠaMŠ. 

3) Za zajištění seznámení dotčených zaměstnanců SŠaMŠ s touto směrnicí a  kontroly jejího 
dodržování odpovídá: 

zástupce ředitele  
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