
Téma: Zákaz naušnic při hodinách TV 

Přidat odpověď na toto téma  

 
Adam Perutka  
11.01. 2018 08:27 

Dobrý den,  

 

chtěl bych zahájit diskusi o této novince, která zakazuje účast na hodinách TV žákům s 

naušnící v uchu.  

 

 

 

Abychom věděli o čem zde hovoříme, tak úvodem prosím vedení školy o sdělení, ze kterého 

předpisu toto nařízení vychází.  

 

 

 

Děkuji,  

 

Adam Perutka.  

X 

 
Iva Fischerová, ředitelka školy  
11.01. 2018 08:51 

Jedná se o Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů.... 

(MŠMT, č.j. 37 014/2005-25 ze dne 22. 12. 2005), konkrétně čl. 11, odst. 3.  

X 

 
Petr Kaluža  
16.01. 2018 09:07 

Vážená paní ředitelko, 

 

k Vámi uvedenému Metodickému pokynu MŠMT si z něj dovolím citovat:  

 

 

 

"Při praktickém vyučování, praktické přípravě, sportovních a jiných činnostech, kde je 

zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se 

žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a 

jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito 

ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky, 

hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty 

odkládají na určená místa, způsob zajištění předmětů stanoví ředitel ve školním řádu". 

 

 

 

Z výše uvedeného tedy chápu, že pokud jako rodiče vhodným způsobem zapezpečíme, aby 

nedošlo ke zranění/ zachycení např. za náušnice, pak toto není v rozporu s předmětným 

nařízením a tedy není důvod, abychom před každou návštevou dceři náušnice sundávali. 

http://www.skolabrezany.cz/system/index.php?page=ChatFront-module&proc=delete&id=432&referer=/diskuze/432/
http://www.skolabrezany.cz/system/index.php?page=ChatFront-module&proc=delete&id=433&referer=/diskuze/432/


Pokud jste jiného názoru, prosím o vhodné odůvodnění. Pokud Vám komunikace zde 

nevyhovuje, rád vše prodiskutuji při osobním setkání. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Petr Kaluža  

X 

 
Lenka Dvořáková  
16.01. 2018 10:03 

Vážená paní ředitelko, 

 

také prosím o bližší informace k novému zákazu nosit do tělocvičny jakékoliv náušničky. 

Citované nařízení je z roku 2005 a jako metodický pokyn by mělo mít pouze doporučující 

charakter - došlo od té doby k nějaké změně? Věřím, že stejně jako doposud bude možné jej 

aplikovat rozumně a tak, aby nezpůsobil zbytečné komplikace. Mimochodem o zákazu jsme 

se jako rodiče dozvěděli jen od dětí tak, že jednoho dne prostě přišly s náušničkami po 

kapsách, ohnuté zapínání a červená ouška od toho, jak si je zkoušely sundávat a nasazovat 

navzájem s tím, že jinak by nesměly cvičit...  

 

Mockrát děkuji za další informace, 

 

Dvořáková  

X 

 
Daniela Murad  
17.01. 2018 09:39 

Dobry den, 

 

 

 

plosne sundavani nausnic mi prijde prehnane - napr. u tech, ktere jsou sroubovaci nebo na 

puzetku (tedy ne visici -) nevidim zadne riziko. Dcera je ma od pul roku sveho zivota, chodi s 

nimi na gymnastiku/tanec a nikdy s tim nebyl problem. Myslim, ze by si je ani nebyla 

schopna sundat a dat zpatky na ucho.  

 

Dekuji, Daniela Murad  

X 

 
Adam Perutka  
18.01. 2018 10:46 

Plošný "zákaz" rovněž nepovažuji za rozumný. Nařízení by se mělo uplatňovat rozumně (jako 

od r. 2005 dosud). Naše dcera má naušnice, které se velmi špatně sundávají. Sundávali jsme jí 

je za život 3x a nikdy se to neobešlo bez pláče. Sundat je trvale není řešením, po pár týdnech 

dírky zarostou.  
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V tuto chvíli je pro nás nejschůdnějším řešením necvičit. Dcera má 4x týdně tréning v 

profesionálním sportovním oddíle (a nikde problém s naušnicemi není).  

 

 

 

Apeloval bych na zdravý rozum. Navrhuji malé naušnice tolerovat (příp. s potvrzením od 

rodičů, že jsou si vědomi rizika).  

X 
Fuseková Michaela  
19.01. 2018 18:46 

Dobrý den 

 

Naprosto souhlasím se všemi. Dcery mají schválně stále ty první náušnice, aby nenosily žádné 

kruhy a podobně. Náušnice se častým sundavanim zničí. To budeme, když se nějaké dítě 

bouchne do hlavy, dávat všem helmu. Když jsem chodila do školy já platil zákaz také, ale ne 

na ty dětské náušnice. A stejně jediný úraz , který se stal byl ten, kdy na chodbě o přestávce 

kluk probehl mezi dvema holkama co si zrovna prohlizely kamaradky kruhy v usich a tim že 

je rozrazil ji náušnici vytrhl. Nám naštěstí náušnice nosit na chodbu nezakázali :) 

X 

 
rodič  
21.01. 2018 18:54 

Dobrý večer. 

 

O čem tady diskutujete? Já jsem své dceři sundávala náušnice DOMA od 1.třídy a nepřišlo mi 

to vůbec divné. Tím pádem neměla „červená ouška“ , ani je neztratila a ani je nezničila.!!!! 

Koukám, že některým více vadí poškození nebo zničení náušnic, než kdyby přišla dcera domu 

s natrženým uchem. Argumenty, že se nikdy nikomu nic nestalo a že malé náušnice nevadí 

atd, jsou naprosto liché. A to i v profesionálním sportovním oddíle. Zřejmě nikdo z Vás 

diskutujících neviděl a ani neslyšel o zraněních právě způsobených řetízky, náramky, 

prstýnky včetně náušnic. Zatím můžeme mluvit o štěstí, že se nikomu nic nestalo.  

 

Podle mě to není žádná novinka, paní ředitelka se jistě řídí platnými směrnicemi, pokyny, 

věstníky, co já vím čím vším, ale hlavně zdravým rozumem.  

 

Tímto bych chtěla ukončit diskuzi o této pro někoho ,,novince˝. 

X 

 
rodič  
23.01. 2018 08:03 

Asi nemáte dětské náušnice s háčkem co se navlékají do ucha zezadu...po 14 denním 

sundávání jsou zničené... A mimochodem tyto náušnice jsme pořídili právě proto, že jsou 

maličké a nic se za ně nechytalo. Poptávala jsem se a jsme jediná škola v mém okolí, kde si 

děti musí i tyto malé náušničky sundavat. Každopádně naše ředitelka názor nezmění ostatně 

jako vždy....tak, že máte pravdu diskuze je zbytečná. Modleme se, aby se nestal úraz třeba 

kvůli dlouhým vlasům.... :)  

X 

http://www.skolabrezany.cz/system/index.php?page=ChatFront-module&proc=delete&id=440&referer=/diskuze/432/
http://www.skolabrezany.cz/system/index.php?page=ChatFront-module&proc=delete&id=441&referer=/diskuze/432/
http://www.skolabrezany.cz/system/index.php?page=ChatFront-module&proc=delete&id=442&referer=/diskuze/432/
http://www.skolabrezany.cz/system/index.php?page=ChatFront-module&proc=delete&id=443&referer=/diskuze/432/


 
rodič  
24.01. 2018 14:35 

Dobrý den, 

 

 

 

právě zdravý rozum by bylo fajn mít a nenařizovat takové plošné sundavání náušnic. Jsme 

opravdu jediná škola široko daleko a kdo ví možná i vůbec jediná kde se to takto řeší, navíc 

směrnice z roku 2005. Divím se, že se to neřešilo již od daného roku, ale až s novou 

tělocvičnou!!..Věřím tomu, že to paní ředitelka myslí dobře, ale to neznamená že to je to 

jediné a nejlepší možné řešení. Jsou náušnice, které nejsou vhodné a jsou náušnice které při 

běžném cvičení vůbec nevadí. 

 

 

 

Souhlasím se všemi kromě paní co diskuzi nechápe a chtěla by ji ukončit !!!! Denní i týdenní 

sundavání náušnic malým dětem je velmi nestandardní.  

X 

 
rodič  
25.01. 2018 11:02 

Dobrý den, 

 

 

 

ta samá vyhláška, čl. 13 - Tělesná výchova 

 

 

 

Čl. 13 

 

Tělesná výchova 

 

Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné rámcové vzdělávací programy a 

 

didaktické zásady. Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po 

 

celou dobu vyučování. Ve výjimečných případech pedagogický pracovník výuku dočasně 

 

přeruší a zajistí dozor zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům a 

 

v pracovněprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a 

 

pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením 

 

výuky. Přihlíží zejména k fyzické vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem. 

 

Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba volit terén a překážky úměrné 

 

věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě 
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výzbroje a výstroje žáků. K zařazení sportovních odvětví, které nejsou podrobně rozvedeny 

 

ve školských vzdělávacích programech, musí mít pedagogický pracovník povolení ředitele 

 

školy a dodržovat bezpečnostní pravidla i metodické postupy pro danou věkovou kategorii 

 

platné v oblasti školního nebo svazového sportu.  

 

 

 

Nic o sundávání náušnic není nikde uvedeno.....z tohoto důvodu by bylo fajn celou tuto 

vyhrocenou nesmyslnou situaci přehodnotit. 

 

 

 

Hezký den.  

X 

 
Iva Fischerová, ředitelka školy  
25.01. 2018 13:34 

Nejprve reakce na rodiče přede mnou, který cituje článek 13. Je ještě třeba vrátit se k článku 

11 výše uvedeného metodického pokynu, kde se tělesná výchova a sport uvádí v odstavci 1, 2 

i 3. Čl. 13 pak už jen dále rozvádí skutečnosti, které neřeší čl. 11.  

X 

 
Iva Fischerová, ředitelka školy  
25.01. 2018 13:40 

Pan Perutka 11.1. 2018 „otevřel diskuzi“, já mu obratem odpověděla a uvedla jsem číslo 

metodického pokynu (MŠMT, č.j. 37 014/2005-25 ze dne 22. 12. 2005), konkrétně čl. 11, 

odst. 3.). Z tohoto pokynu vychází i náš vnitřní řád tělocvičny. Píše se tam o odložení nebo 

zabezpečení nevhodných a nebezpečných předmětů – krom jiného i nyní řešených náušnic.  

 

Odložení je jasné, většina z nás si náušnice odkládá každý večer, v den tělocviku by se dalo jít 

„bez“. U holčiček s dětskými náušnicemi, které, jak často uvádíte, se obtížně sundávají, 

využijme druhého pojmu – zabezpečení. Nic snad nebrání tomu, pokud drobné náušnice 

večer/ráno nechcete dítěti sundávat, tak mu je ráno přelepit vhodnou páskou, která se po 

tělocviku snadno sundá. 

 

Upřímně řečeno, myslela jsem si, že odkazem na metodický pokyn a vnitřní řád tělocvičny 

diskuze skončí. Také přece neotvíráme diskuzi např. na téma: Přednost zprava – co vy na to? 

 

To, že metodický pokyn MŠMT má doporučující charakter, jak mi někteří rodiče radí, 

pochopitelně vím. Tento metodický pokyn považujeme za rozumný (což se úplně o všech 

opravdu tvrdit nedá), proto jsme ho zapracovali do našeho vnitřního řádu a tím je pro naši 

školu platný. Toto opatření má ve svých vnitřních řádech většina škol. Někteří učitelé to 

dodržují a vyžadují – pak to děti i rodiče berou jako samozřejmou samozřejmost, jiní jsou 

laxní a nedůslední a pak při změně učitele nebo školy dojde k překvapení – "a proč, doteď to 

nebyl problém a nic se nikomu nestalo?" 
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A to je právě ono. Všechno se zdá nadbytečné, nedůležité, až „buzerace“, a to vždy do 

prvního maléru. A já jsem povinna přijímat preventivní opatření jako je toto. To pochopitelně 

bohužel nezajistí, že se žádný úraz nestane (i když bych si to moc přála, protože každé zranění 

každého dítě mne vždycky zasáhne), ale musíme mít vždy čisté svědomí, že jsme v rámci 

prevence udělali, co jsme mohli. 

 

Moc prosím, pojďme už tuto „kauzu“ uzavřít, abychom se mohli věnovat pro děti i pro školu 

důležitějším věcem. 

 

Kdo ale máte nějaký (prosím, ale až po vyčerpání opravdu veškeré dobré vůle) skutečně 

objektivně neřešitelný náušnicový problém, napište mi ho mailem, budu se těmito případy 

zabývat individuálně.  

 

Iva Fischerová 

 

 

X 
Radana Pávková  
28.01. 2018 20:59 

Dobrý den, 

 

 

 

ráda se připojuji k diskuzi o zákazu nošení náušnic na hodiny TV. Své dceři jsem náušnice 

(které jsou malé, přiléhají k oušku, nemají žádná očka a tudíž nejsou nebezpečné, jejich 

sundávání ale činí značné problémy) odmítla 2x týdně sundavat. Stejně tak jsem odmítla 

přelepovat jí náušnice lepenkou, jelikož mi toto opatření připadá velmi nedůstojné. Moje 

dcera tedy proto nesmí cvičit a hodiny jsou vykázány jako absence. Sama pracuji s dětmi 

různého věku a chápu, že bezpečnost je na prvním místě, ale opatření musí být rozumná a 

opodstatněná. Moje dcera s náušnicemi sportuje, provozovala i kolektivní sport a nikde dosud 

nevadily. Ani já a mí kolegové ve sportovním oddíle nepožadujeme sundavání náušnic. 

Rovněž mi stejně jako ostatním rodičům vadí to, že s tímto nařízením jsme nebyli seznámeni 

předem, jen se prostě jednoho dne objevilo vylepené na tělocvičně. A ještě poznámka o 

předpisu, který je údajně oporou diskutovaného nařízení. Metodický pokyn ani Věstník 

MŠMT nejsou podle vyjádření samotného ministerstva závazné předpisy, mají pouze 

doporučující charakter. O tom svědčí i skutečnost, že ve školách v blízkém i dalekém okolí 

(Praha 4, Jesenice, Kladno, Hradec Králové) takové opatření nemají. Je mi moc líto, že dcerka 

nesmí cvičit, i když má pohyb ráda a je na tělocvik kromě zmíněných náušnic nachystána. 

Nechci se ale přizpůsobit rozhodnutí, o jehož smysluplnosti nejsem přesvědčena. V budoucnu 

by totiž mohla přijít další podobná nařízení a rozhodnutí, proti kterým bychom měli být 

bezmocní? Tento názor sdílím se svým manželem i s dalšími rodiči v našem okolí.  

 

Přeji všem pevné nervy a hodně síly!  

X 

 
Michele Mensová  
29.01. 2018 15:05 

Zákaz nošení náušnic týkající se děvčat ze ZŠ a MŠ Dolní Břežany při hodinách tv považuji 

stejně jako ostatní rodiče za přemrštěný a život rodičů a dětí komplikující. 
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Domnívám se, že nařízení bylo uvedeno v platnost krátce po velmi vážném úraze žákyně při 

tv, který se naštěstí jen zázrakem obešel bez trvalých následků. Nevěřím, že i kdyby tehdy 

dívka náušnice měla, byla by schopna si velmi vážně pohmoždit čtyři obratle...Zajímalo by 

mě, zda se tato záležitost řádně prošetřila. Do jaké míry se úrazu dalo zabránit, aby k 

obdobným případům v budoucnu nedocházelo a do jaké míry se jednalo o nešťastnou souhru 

náhod. Stejně jako ostatní rodiče považuji za zcela nestandardní způsob, kterým jsme o 

novém zákazu byli informováni. Prostřednictvím našich děti. Doposud mi chybí informace od 

třídního učitele či ředitele. Nové nařízení vč. argumentů by bylo jistě užitečné uveřejnit jako 

top aktualitu na webových stránkách školy. 

 

Dětem s náušnicemi je zakázáno cvičit. Vyučovací hodinu, kterou tráví na lavičce, přestože 

by rády cvičily mají evidovanou jako absenční. Nedůstojné řešení, které navrhuje paní 

ředitelka, tedy abychom svým dětem přelepovali náplastmi uši a jednou za čas stopy po 

lepidle, očistili lihem, mi připadá jako naprosto nemístný vtip, tím spíše seriózní doporučení. 

Své dceři jsem sundala náušnice pouze jednou. Práce s mechanismem je náročná a pro obě 

bolestivá. Nechci svou dceru každý týden tímto způsob trápit. Uši přelepovat také odmítám. 

Jsme jedinou školou v širokém dalekém okolí, kde platí takovéto nařízení. Diskuzi bychom 

rozhodně uzavírat neměli. Vzniklá situace trápí celou řadu dalších rodičů. Snažme se najít 

nějaké rozumné řešení. Pevně věřím a doufám, že nakonec zdraví rozum zvítězí a cvičit 

budou opět všechny žákyně, tak jak tomu bylo doposud. 

X 

 
Alena Dospivová  
31.01. 2018 13:09 

jednoznačně: AROGANCE MOCI 

 

jako nebezpečné ve škole vidím i vidličky a nože ve školní jídelně, tkaničky na botách......ano, 

je mnoho nebezpečných věcí. Raději posaďme děti k počítači a televizi a sport jim pokud 

možno maximálně znepříjemněme! 

X 

 
Honza  
31.01. 2018 13:45 

Dobré odpoledne,jsem bývalým žákem této školy a někde jsem četl,že : největším problémem 

našeho školství nejsou děti,ani učitelé,ani ministerstvo,ale rodiče. V tomto případě to sedí.  

X 

 
rodič  
01.02. 2018 08:35 

Navrhuji organizačně jednoduché řešení - stejně jako rodiče na začátku každého školního 

roku podepisují "seznámení se školním řádem", může v tuto chvíli dát škola rodičům 

podepsat "souhlas s ponecháním náušnic při školních aktivitách", s poznámkou, že rodiče 

přejímají plnou zodpovědnost za případné úrazy způsobené náušnicemi. Rodiče nebudou 

nuceni dvakrát v týdnu s jejich sundaváním bojovat, a škola neponese odpovědnost.  
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