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      TĚLOCVIČNA-PROVOZNÍ ŘÁD 
 
V zájmu zabezpečení správy a ochrany majetku i podmínek pro provádění sportovní 
činnosti v tomto zařízení vydává ředitelka školy na základě § 29 zákona č. 561/2004 
Sb., školského zákona, § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, a vyhlášky 
č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů, tento provozní řád tělocvičny. 
  
Řád tělocvičny je vyvěšen na viditelném místě v přípravné místnosti. Žáci jsou s ním 
seznámeni vždy v první hodině předmětu TV ve školním roce, vyučující o tom učiní 
zápis do třídní knihy, dbá o to, aby byli dostatečně poučeni i žáci, kteří na první hodině 
tělesné výchovy chyběli. Zájmové organizace, které si pronajímají tělocvičnu, se 
seznámí s provozním řádem při podpisu smlouvy o pronájmu.  
 

I. Základní ustanovení 
 

1. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele tělocvičny a jejího příslušenství, 
a to včetně návštěvníků a diváků. Provozní řád tvoří nedílnou součást všech 
nájemních smluv uzavíraných s jednotlivými uživateli objektu. 

2. Pokud užívá tělocvičnu právnická osoba, za dodržování provozního řádu 
zodpovídá vždy statutární zástupce uživatele, který je povinen učinit příslušná 
interní opatření k jeho dodržování ve své organizaci. 

3. Návštěvníci a diváci vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního 
řádu konkludentně – vstupem do objektu tělocvičny. 

 
II. Prevence škod 

 
Každý návštěvník je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a 
na zdraví. Každý je také povinen předcházet vzniku škod. 
 

III. Vstup do objektu 
 

1. Vstup do objektu je povolen pouze oprávněným osobám, členům právnických 
osob, které mají uzavřenou platnou nájemní smlouvu s městskou částí, dětem 
a žákům školy výhradně s pedagogickým dozorem, a to jen v době dle platného 
rozvrhu. Výjimky jsou možné po předchozí domluvě s ředitelkou školy. 

2. K maximálnímu a hospodárnému využití objektu v průběhu celého dne je 
zpracován pro každý školní rok týdenní rozvrh, daný pro všechny uživatele. 

 
IV. Čistota a pořádek objektu 

 
1. V objektu je zajištěn pravidelný úklid provozním zaměstnancem školy. 
2. Je povinností každého uživatele objektu v maximální míře přispět k udržování 

čistoty a pořádku ve všech prostorách objektu a okolí. 
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3. Vstup do tělocvičny je povolen zásadně po přezutí. Zakazuje se používat 
sportovní obuv opatřenou kolíky nebo s černou gumovou podrážkou. 

4. Za správné přezutí všech účastníků cvičení odpovídají cvičitelé nebo příslušný 
pedagog. 

5. V průběhu cvičení musejí být všechny dveře do školy uzavřeny, aby nebyl 
možný nekontrolovatelný vstup do objektu. 

6. Každý návštěvník je k zajištění pořádku povinen uposlechnout příkazu 
pověřeného zaměstnance vlastníka a podat mu vysvětlení o způsobené škodě. 

 
 

V. Provoz tělocvičny 

  
1. Žáci vstupují do tělocvičny pouze pod dohledem vyučujícího nebo cvičitele. 
2. Žáci, kteří v hodině TV necvičí (osvobození od TV nebo momentální zdravotní 

indispozice) se řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi 
o nich informují vyučujícího na začátku hodiny nebo okamžitě v průběhu hodiny 
při jejich vzniku. Žákům, kteří si žádají o částečné nebo úplné osvobození od TV, 
zabezpečí zákonný zástupce lékařské vyšetření. O osvobození od TV rozhodne 
ředitel školy na základě doporučení lékaře. Do té doby se účastní výuky v plném 
rozsahu.  

3. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru.  
4. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují 

předně stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby 
neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob.  

5. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí 
závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně 
vyučujícímu.  

6. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by 
mohly způsobit úraz. Ukládají je na určené místo podle pokynů vyučujícího. Žáci 
nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a jídlo.  

7. Každý úraz hlásí ihned žáci vyučujícímu. Vyučující posoudí závažnost poranění.  
 

V případě vážnějšího úrazu postupuje vyučující následujícím způsobem:   
a) informuje vedení školy,  
b) zavolá lékařskou službu,  
c) ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři,  
d) oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost,  
e) provede zápis do knihy úrazů a vyplní záznam o školním úrazu.  
  

8. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně.  
9. Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejné místo. Vyučující 

tělocvičnu po každé hodině uzavírají.  
10. Je přísně zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s ohněm, zasahování do 

instalace elektrického rozvodu.  
11. Učitelé a cvičitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny a 

nářadí, zhasnutí světel a uzavření oken.  
12. Veškeré přesuny nářadí se provádějí pouze podle pokynů učitele nebo cvičitele. 
Tento provozní řád má dlouhodobou platnost do doby jeho změny. 

 
V Rymicích dne 28. 8. 2020                                          Mgr. Lenka Veselá, ředitelka školy 


