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 Pozvánka na metodické setkání  

vyučujících tělesné výchovy 
Termín: 13. 11. – 14. 11. 2018 Prezence + ubytování od 8:30, zahájení v 9:00 hodin. 

Předpokládané ukončení druhý den 13:30. 

Celková časová dotace:  
Místo konání:  
Elektronická přihláška: 

16 hodin 
Šindlovy Dvory 6, České Budějovice - Litvínovice / Šindlovská krčma 

http://www.zvas.cz/katalog/index.php?kat=28 
 

 

 Jak se nevzdat pohybových aktivit žáků a uchovat si „čistý rejstřík“?  
 Lektor: Mgr. Libuše Černá, soudní znalec Časový rozsah: 16 hodin 
  Hlavním tématem bude bezpečnost a ochrana zdraví žáků při školních i mimoškolních činnostech 

zaměřených především na tělocvik, a to se soudní znalkyní a specialistkou na BOZP. 
Témata setkání 
1. Právní předpisy vztahující se k řešené problematice 
2. Odpovědnost  

• školy za žáka  

• učitele tělesné výchovy 
o výkon dohledu nad žáky 
o dohled v souladu s občanským zákoníkem § 2920-2921 
o počty dětí, žáků na akcích školy – MŠ, ZŠ, SŠ, školská zařízení 

3. Výuka tělesné výchovy ve vztahu k BOZP  

• místnost ke cvičení 

• tělocvična 

• zimní stadion 

• sportovní hřiště 

• plavecký bazén 

• turistické vycházky 

• výlety na kole 

• koupání ve volné přírodě 
4. Poučení dětí, žáků před akci a v průběhu dané akce / obsah poučení a způsoby vykazování 
5. Zodpovědnost za úraz / když se stane úraz, odškodnění úrazu 
6. Vyhledání a vyhodnocení rizik jako základ veškeré úrazové prevence ve školách 
7. Kontrolní činnost před zahájením výuky / dané akce  

• systém kontrol (běžná vizuální, provozní, roční hlavní kontrola) 

• kontroly nářadí a náčiní 

• školní hřiště, tělocvična a posilovna 

• zahraniční zájezd 
8. Řešení případových studií  
9. Modelové situace – návrhy řešení ve skupině, následná reflexe, sdílení  
 

 Mgr. Libuše Černá - soudní znalec BOZP se specializací na školství a práce zakázané ženám a mladistvým; osoba odborně způsobilá v prevenci 
rizik; manažer řízení systému jakosti BOZP; auditor systému managementu BOZP. Lektorská činnost: Masarykova univerzita Brno Fakulta 
sportovních studií: odborný garant a lektor vzdělávacích akcí pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance škol a školských zařízení v letech 
2003 – 2018; odborný garant projektu MU Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě. Publikační činnost: články k prevenci dětské úrazovosti; 
časopis BHP - příspěvky z rezortu školství; Učitelské noviny, Školství; publikace Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských 
zařízeních. Aktivní účast na vědeckých a odborných konferencích v ČR i v zahraničí.  
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Účast, ubytování, strava i veškeré materiály jsou plně hrazeny z projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“. 
Pro účast v projektu je zapotřebí dodržet následující podmínky: 

• naplnit bagatelní podporu 20 hodin; vedle dvoudenního metodického setkání je účastník povinen absolvovat 
jedno 4 hodinové metodické setkání na škole, které bude organizováno v rámci tohoto projektu s odstupem 
nejpozději 6 měsíců (tematicky bude doplňovat absolvovaná témata) 

• splňovat požadavky na cílovou skupinu: střední management základních a středních škol Jihočeského kraje 
o učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou 

předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na metodickém setkání 
o výchovní poradci a metodici prevence rizikového chování 
o koordinátoři ŠVP / IT / EVVO 

 


