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Provozní řád tělocvičny
Ředitelka SVČ Vítkov, p. o., vydává provozní řád tělocvičny. Žáci jsou s ním seznámeni vždy v
první hodině předmětu ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy a dbají o to, aby
byli dodatečně poučeni i žáci, kteří na první hodině tělesné výchovy chyběli. Zájmové organizace
a ostatní návštěvníci, kteří si pronajímají tělocvičnu, se seznámí s provozním řádem při podpisu
smlouvy o pronájmu, nebo při zaplacení pronájmu správci, což stvrdí podpisem.
1) Žáci se v celé budově tělocvičny a přilehlých prostorách řídí provozním řádem tělocvičny.
2) Žáci a cvičenci vstupují do budovy tělocvičny pouze pod dohledem vyučujícího, cvičitele
nebo jiné pověřené osoby.
3) Využívání tělocvičny se řídí rozvrhem hodin, který je schválen ředitelkou SVČ Vítkov a je
vyvěšen na viditelném místě. Vstup do tělocvičny mimo tuto dobu je možný pouze po
dohodě se správcem tělocvičny. O víkendech a státních svátcích je nutno dohodnout vstup
do tělocvičny v předcházející pracovní den.
4) Žáci a ostatní uživatelé cvičí v tělocvičně ve vhodném cvičebním úboru. Zvláštní důraz je
kladen na vhodnou obuv – nesmí zanechávat stopy na podlaze. Zakázány jsou kopačky a
obuv s černou podrážkou.
5) Žáci a ostatní cvičenci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím, cvičitelem. Při
nich dodržují předem stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby
neohrozili zdraví svoje ani ostatních přítomných osob.
6) Žáci nesmí vstupovat bez vědomí učitele do nářaďoven a kabinetů.
7) S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí návštěvníci šetrně a na
výslovný pokyn vyučujícího nebo cvičitele. Pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit
bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu, cvičiteli, popř. správci objektu.
8) Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly
1. způsobit úraz. Ukládají je na určené místo podle pokynů vyučujícího. Platí zákaz nošení
cenností do budovy tělocvičny.
9) Každý úraz hlásí ihned žáci vyučujícímu, který podle závažnosti poranění určí další postup.
10) Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně, popř. jiné elektrospotřebiče.
Žákům a všem návštěvníkům je zakázáno manipulovat s ovládáním topení.
11) Žáci a cvičenci udržují v tělocvičně pořádek, nářadí vracejí pod dohledem vyučujícího nebo
cvičitele na určené místo. Nářadí a jiné předměty musí být přenášeny, je zakázáno tahat je
po podlaze. Vyučující a návštěvníci dohlížejí na pořádek ve všech prostorách tělocvičny.
12) Ve všech prostorách je přísně zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jídlo. Zakazuje
se vstupovat do budovy se žvýkačkami. Zakazuje se jakákoliv manipulace s ohněm,
zasahování do instalace elektrického rozvodu a vodovodní sítě.
13) Není dovoleno do prostor tělocvičny ukládat jízdní kola, malé motocykly a vodit psy a jiná
zvířata.
14) Učitelé a cvičitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny, nářaďovny a
kabinetů, zaměří se na zhasnutí světel a uzavření oken. Případné závady hlásí neprodleně
správci objektu, popř. ředitelce ing. Medunové Šárce, SVČ Vítkov, p. o.
Tento provozní řád vstupuje v platnost 1. 7. 2013.
Ve Vítkově dne 28. 6. 2013
Ing. Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

