
VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY – PRAVIDLA 2022/2023 

 

1. Standardní výuka TV probíhá dle platného rozvrhu hodin v tělocvičně/na hřišti. Není-li žák 

uvolněn z výuky na základě žádosti/IVP, je povinen se této výuky zúčastnit.  

2. Pokud je žák po nemoci a z důvodu rekonvalescence necvičí, má možnost se výuky TV 

pasivně zúčastnit, přičemž tato účast je považována za plnohodnotnou přítomnost a 

nezvyšuje kvorum absence.  

3. Pokud je žák po nemoci a z důvodu rekonvalescence necvičí, má možnost se výuky TV 

nezúčastnit, přičemž jeho neúčast je považována za omluvenou absenci, která kvorum 

celkové nepřítomnosti na výuce TV navyšuje. Omluvenka, na základě které žák školu 

opouští, musí být do systému zavedena před konáním výuky TV. 

4. Nad rámec standardní výuky TV v tělocvičně, probíhá výuka ve fitness centru v níže 

uvedených časech: a) každý sudý pátek první a druhou vyučovací hodinu, b) každý lichý 

pátek pátou a šestou vyučovací hodinu.  

5. Výuky fitness se může zúčastnit pouze takový žák, který není ve výše uvedenou dobu vázán  

povinnou výukou.  

6. Dvě řádné návštěvy fitness centra (každá v rozsahu 90 minut) se započítávají jako jedna 

řádná účast na standardní výuce TV, která probíhá v tělocvičně/na hřišti.  

7. Žákům, kterým není umožněno navštěvovat výuku fitness v předepsaných časech (bod 4), 

je umožněno sjednat individuální čas návštěvy fitness centra. Za tuto výuku však nelze 

provést zápočet dle bodu 6, nejedná se totiž o oficiální výuku dle rozvrhu, kdy jsou žáci pod 

pedagogickým dozorem. 

8. Všichni žáci, kteří se hodlají výuky ve fitness centru zúčastnit, provádějí hlášení 

prostřednictvím zprávy přes systém ŠKOLA ON LINE, přičemž zprávu adresují asistentce 

školy nejpozději do 10. 00 hod. v úterý daného týdne, kdy má být výuka uskutečněna.  

9. Snížené vstupné ve výši 50,-Kč platí pro všechny žáky gymnázia bez ohledu na zápočet za 

standardní výuku TV v tělocvičně. Žák hradí vstupné přímo na místě ve fitness centru. 

S sebou si každý žák do fitness centra dále přinese: cvičební úbor, pití a ručník.  

10. Každého termínu výuky fitness se může zúčastnit max. 15 žáků, po termínu přihlášení 

(úterý v 10.00 hod.) asistentka školy každému žákovi odpoví a účast na výuce fitness potvrdí, 

případně sdělí důvod, proč se výuky daný žák účastnit nemůže.  

11. Výuka dle výše uvedených pravidel začíná v pátek 22. září 2022.     
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