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PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY
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Před prvním zahájením jakékoliv činnosti v tělocvičně v daném školním roce musí být
všichni cvičenci (děti, žáci, i dospělí sportovci) seznámeni vyučujícím či vedoucím
s provozním řádem tělocvičny. Vyučující ZŠ a MŠ tuto skutečnost zapíší do třídní knihy.
Ostatní vedoucí stvrzují podpisem smlouvy, že se seznámili s tímto řádem.
Níže uvedené zásady se vztahují na všechny uživatele tělocvičny při výuce či
v mimoškolní době, není-li stanoveno jinak.
Vstup do tělocvičny je povolen pouze v doprovodu vedoucího (učitele, cvičitele,
trenéra), který má oprávnění vstoupit na základě pracovní nebo nájemní smlouvy.
Vedoucí zodpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost svých cvičenců, za svěřený majetek a
seznamuje cvičence s tímto řádem.
Vedoucí zaznamená čas příchodu a odchodu, jméno vedoucího, případně nahlásí
závadu na vybavení do deníku tělocvičny.
Všichni cvičenci si před cvičením odloží hodinky, prstýnky, větší náušnice a ozdobné
předměty z krku, náramky apod. Tyto věci, mobily a brýle si odloží do skříňky u
vyučujícího v kabinetu TV.
Žáci cvičí v tělocvičně v cvičebním úboru (tričko, tepláky, nebo trenýrky či legíny,
sportovní obuv). Vinou nevhodného oblečení a obutí by mohlo dojít k úrazu.
Na hrací plochu se vstupuje jen v čisté sportovní obuvi se světlou podrážkou.
Po celou dobu činnosti v prostorách tělocvičny (WC, chodba, šatny, posilovna) se
cvičenci chovají ukázněně, dbají na bezpečnost svoji i ostatních, neničí zařízení objektu,
plní pokyny vedoucího.
Do tělocvičny mají nezletilí cvičenci povolen přístup pouze na pokyn vedoucího, nesmí
bez jeho souhlasu vstupovat do nářaďoven, manipulovat s nářadím, cvičit na
jakémkoliv nářadí či používat sportovní náčiní, včetně lezecké stěny.
Podrobná pravidla chování a bezpečnosti na lezecké stěně jsou dána v provozním řádu
lezecké stěny. Na lezeckou stěnu smí jen cvičenci, kteří byli prokazatelně seznámeni
s provozním řádem lezecké stěny, výhradně pod dohledem kvalifikovaného
instruktora.
Po skončení hodiny/cvičení vedoucí zajistí úklid nářadí na stanovená místa, počká na
odchod cvičenců, provede kontrolu šaten a WC, provede zápis odchodu do deníku, zhasne
a zamkne.
Každou vzniklou škodu či závadu hlásí vedoucí cvičení odpovědné osobě (Fatura
Karel 724710657), nebo zapíše do deníku tělocvičny. Škodu hradí ten, kdo ji způsobil.
Cvičenci mají přísný zákaz manipulovat s regulačními a ovládacími prvky (vytápění,
osvětlení, větrání, ozvučení tělocvičny apod.).
Ve všech prostorách tělocvičny je zakázáno kouření, na hrací ploše z důvodu
hygienických konzumace jídla. Udržujte čistotu.
Bez vědomí vedoucího nesmí žák opustit cvičební prostor tělocvičny, hlásí odchod i
návrat zpět (např. při použití WC, nebo, šel-li se napít – týká se nezletilých při výuce).
V tělocvičně je povoleno hrát kopanou pouze s míčem na sálovou nebo halovou kopanou
a je zakázáno vrážet do radiátorů.
Každé i drobné zranění je povinen žák oznámit neprodleně vyučujícímu, lékárnička je
umístěna v kabinetu TV.
Platí zákaz vnášení a úschovy kol v objektu tělocvičny.
V případě porušování pravidel tohoto řádu bude cvičencům vstup do tělocvičny zakázán.
Tělocvična slouží všem, chováme se ohleduplně.
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