INFORMACE K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ PRO OBORY :
Učitelství 1. stupně základních škol, Učitelství 1. stupně základních škol + speciální pedagogika
Učitelství pro mateřské školy

PROSTORY:
a) tělocvična, učebna

Tělovýchovná jednota Lodní sporty Olomouc
17. listopadu 1047/10
779 00 Olomouc
b) bazén

Plavecký stadion Olomouc
Legionářská 1090/11
779 00 Olomouc
c) atletický stadion

TJ Lokomotiva Olomouc
Tř. 17. Listopadu 3
772 00 Olomouc
VÝUKA:
Z důvodu bezpečnosti výuky jsou studenti pro předměty tělesné výchovy rozděleni do početně
přibližně stejných (± 1 osoba) studijních skupin:
1. ročník prezenčního studia U1ST  4 skupiny (1–4)
2. 4. ročník prezenčního studia U1ST  3 skupiny (1–4)
1.  4. ročník kombinovaného studia U1ST  2 skupiny (A, B)

1. ročník prezenčního studia U1ST + speciální pedagogika  1 skupina
2.  4. ročník prezenčního studia U1ST + speciální pedagogika  2 skupiny (1–2)
1. ročník kombinovaného studia U1ST + speciální pedagogika  2 skupiny (A, B)
2.  4. ročník kombinovaného studia U1ST + speciální pedagogika  1 skupina
1.  3. ročník prezenčního studia UMŠ  1 skupina
1.  3. ročník kombinovaného studia  1 skupina

Rozdělení do těchto studijních skupin je platné pro celý akademický rok 2016/2017!
Student je povinen nastoupit do výuky tělesné výchovy ve cvičebním úboru (tělocvična = cvičební
obuv a oděv vhodný pro pohybové aktivity v tělocvičně; bazén = plavky; pobyt v přírodě =
outdoorové a oblečení a obuv). Praktická výuka probíhá hned v první vyučovací jednotce!
a) v tělocvičně
Čas výuky uvedený v rozvrhu znamená čas zahájení a čas ukončení výuky. Není započítán čas na
přesun z jiné budovy a převlékání do cvičebního úboru. V čase zahájení výuky již musíte být
připraveni na výuku v tělocvičně.
b) na bazénu
Čas výuky uvedený v rozvrhu znamená čas zahájení a čas ukončení výuky přímo v prostorách bazénu
(vodní plocha). Není započítán čas na přesun z jiné budovy a převlékání. Na výuku proto přijďte
s předstihem cca 15 min, stejně tak si vymezte čas na přesun zpět na PdF.
c) na atletickém stadioně
Čas výuky uvedený v rozvrhu znamená čas zahájení a čas ukončení výuky. Není započítán čas na
přesun z jiné budovy a převlékání do cvičebního úboru. V čase zahájení výuky již musíte být
připraveni na výuku na ploše stadionu.

KURZY (Pobyt v přírodě  zima, Pobyt v přírodě  léto, Pobyt v příroděbranná výchova)
 informace budou s předstihem 1 měsíc vyvěšeny na www Katedry primární a preprimární
pedagogiky PdF UP. Termín je uveden ve STAGu v Poznámce ke konkrétnímu předmětu.

ÚRAZY v TV



 studenti jsou poučeni o bezpečném chování ve výuce TV a postupu při případných úrazech v první
vyučovací jednotce každého konkrétního předmětu z oblasti TV,
 při úraze studenta ve výuce je vyučujícím sepsán Záznam o úraze studenta, který podepíše zraněný
student (pokud mu to umožní zdravotní stav), 2 svědci a vyučující,
 Záznam o úraze studenta je z KPV PdF UP následně odeslán na odd. BOZ (rektorát UP),
 student po ošetření lékařem (po ukončení léčby) doručí na Katedru primární a preprimární
pedagogiky doklad o ukončení léčby vystavený lékařem, který ošetření/léčbu prováděl.

V Olomouci 5. 9. 2016

doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.
garant výuky TV u oborů U1ST, U1SPN a UMŠ

