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ZÁSADY BEZPEČNÉHO SPRÁVANIA SA ŢIAKOV NA HODINÁCH 
TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 

 
 

Tieto zásady správania sa ţiakov na hodinách telesnej výchovy sú podrobnejším 
rozpracovaním Školského poriadku prijatého Pedagogickou radou školy, členmi PK a schváleného 
riaditeľkou školy. 
 
I. VYUČOVANIE  
 
Mieru vyučovacej povinnosti učiteľov telesnej výchovy určuje riaditeľka školy, pre kaţdý školský rok. 
Učebný plán, časovo – tematické plány a rozvrh hodín vyučovania  telesnej a športovej výchovy (ďalej 
len TSV) schvaľuje riaditeľka školy. 

 
II. ZÁSADY PRIPRAVENOSTI ŢIAKA NA VYUČOVACIU HODINU TSV 
 

Cez prestávku sa ţiak disciplinovane presunie do priestorov vestibulu (šatní) a čaká na 
vyučujúceho,  

- ţiak sa pri presunoch na školskej chodbe správa podľa školského poriadku, t.j. nebehá a nekričí, 
aby tým nerušil iných spoluţiakov, 

- ţiak čaká pred hodinou TSV v šatni na vyučujúceho; v sprievode vyučujúceho sa presunie na 
plochu, kde bude TSV prebiehať, 

- cez prestávku je vstup do telocviční a na ihriská  prísne zakázaný. 
 

Ţiaci musia mať na vyučovacích hodinách TSV a pri športovej činnosti cvičebný úbor. Ten  tvorí: 
- tričko s krátkym rukávom (zvlášť na to určené), 
- krátke nohavice, 
- teplákovú bundu a teplákové nohavice (v chladnejšom období), 
- ponoţky (iné ako má obuté - z hygienických dôvodov), 
- cvičebnú obuv – cvičky alebo botasky (podráţka musí byť svetlá), 
- za súčasť športového úboru sa nepovaţuje: košeľa, blúzka, sveter, pančuchové 

nohavice, tielko, papuče, šľapky, topánky, ortopedická obuv a pod., 
- necvičiaci ţiak zo zdravotných dôvodov, predloţí učiteľovi potvrdenie pred začiatkom 

hodiny, je povinný sa prezuť do vhodnej obuvi a byť prítomný na vyučovaní, učiteľ mu 
zadelí úlohy, 

- v priestoroch šatní sa správajú nehlučne, 
- chlapcom je zakázaný vstup do dievčenských šatní a naopak, 
- cvičebný úbor nesmie byť malý, pritesný alebo zanedbaný (musí byť pravidelne 

vypraný), 
- po prezlečení si ţiak šaty a osobné veci uloţí na určené miesto v šatni, 
- peniaze, hodinky, prstene, náramky, retiazky a iné módne doplnky (príliš dlhé 

náušnice),  ktoré by mohli jemu, alebo spoluţiakovi pri cvičení prekáţať a spôsobiť 
zranenie na TSV nenosí a škola za ne nepreberá zodpovednosť, 

- vlasy má kaţdý ţiak upravené tak, aby mu počas cvičenia neprekáţali, prípadne sa 
nemohli zachytiť o náradie, alebo náčinie, 

- ţiak by mal mať správne upravené nechty na rukách aj nohách,  podľa zásad hygieny, 
- ţiačky nesmú mať pri cvičení z bezpečnostných dôvodov umelé nechty, 
- z telocvične odchádzajú spoločne do šatní, po prezlečení  čakajú 
      na ďalšie pokyny vyučujúceho, 

      -     ţiaci môţu bez ospravedlnenia dvakrát v polroku „ zabudnúť“ úbor, 
      -     pri treťom zápise sa zabúdanie eviduje v EŢK a triedny učiteľ je povinný o tom  
            informovať  rodiča,  



- opakované, úmyselné „zabúdanie“ sa rieši výchovným opatrením, príp. zníţenou 
známkou zo správania. 

 
 

III. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A SPRÁVANIA SA NA HODINÁCH TSV 
 

Ţiak sa riadi len pokynmi vyučujúceho, 
- počas celej vyučovacej hodiny je ţiakom zakázané jesť a inak sa rozptyľovať, 
- necvičiaci ţiak nesmie pouţívať na hodinách mobil, slúchadlá,MP3 a pod., 
- počas celej vyučovacej hodiny nesmie mať (napr. ţuvačku, cukríky), ktorý by mohol počas 

cvičenia spôsobiť zranenie či udusenie,  
- ak ţiak z akýchkoľvek dôvodov musí opustiť priestor, v ktorom jeho trieda športuje je povinný 

to pred odchodom oznámiť vyučujúcemu a tieţ oznámi aj svoj návrat, 
- v prípade nevoľnosti alebo zranenia ţiaka, je potrebné upozorniť na túto skutočnosť   

vyučujúceho 
- menštruácia nie je dôvod na oslobodenie od telesnej výchovy, 
- ţiaci, ktorí z váţnych zdravotných dôvodov nesmú vykonávať športovú činnosť predloţia 

riaditeľstvu školy ţiadosť od rodičov, podloţenú lekárskym potvrdením (kópie dokladov o 
oslobodení sú uloţené u vyučujúcich TSV), 

- lekárnička na drobné poranenia je umiestnená v kabinete TSV,  
- aj drobné poranenia je potrebné okamţite nahlásiť vyučujúcemu, 
- úraz vyučujúci  zapíše do knihy úrazov, 
- podľa závaţnosti sa zranenia ošetrujú buď okamţite v škole alebo u lekára, 
- ţiaci sami bez dovolenia nesmú vstupovať do kabinetov TSV, skladov  a náraďovne, 

svojvoľne si brať lopty a iné športové náčinie, 
- ţiaci sa správajú disciplinovane, nesmú byť neprimerane hluční, nesmú pouţívať vulgárne 

výrazy a pokriky, 
- ţiaci nesmú poškodzovať zariadenie šatní, telocvične a ihrísk, 
- pri pohybových a športových hrách a súťaţiach sú ţiaci povinní dodrţiavať ich pravidlá, 

pokyny a upozornenia vyučujúceho. 
 
                                                   
Vypracovali:  Mgr. Dana Gašpárková, Mgr. Monika Hladíková 
 
 
 
 
 
          Zásady boli prerokované a prijaté na pedagogickej rade. Ţiaci na prvých hodinách TSV svojím 
podpisom potvrdia, ţe boli poučení o bezpečnom správaní na hodinách TSV.  
    
   
Nadobúda platnosť od dňa 06.09.2021 
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           Mgr. Dana Gašpárková                                                                     Mgr. Eva Trajlínková 
           Mgr. Monika Hladíková                                                                       riaditeľka školy 
   vyučujúce TSV 
 
 


