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PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD – TĚLOCVIČEN

1. Před prvním zahájením jakékoliv činnosti v tělocvičně v daném školním roce musí být všichni žáci
seznámeni vyučujícím s tímto provozním řádem tělocvičny. Vyučující Tv tuto skutečnost zapíší do
třídní knihy.
2. Tělocvična je určena pro výuku tělesné výchovy.
3. Tělocvičnu mohou využívat i cizí právní subjekty v souladu se smlouvou uzavřenou se Základní školou.
4. Žáci vstupují do tělocvičny pouze pod dohledem vyučujícího. Žáci, kteří v hodině necvičí (jsou z cvičení
částečně nebo úplně osvobozeni nebo jsou momentálně indisponováni), se řídí pokyny učitele. Žáci
s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na začátku hodiny, nebo okamžitě
při jejich vzniku. Žáci, kteří žádají o částečné nebo úplné osvobození z tělesné výchovy, předloží
vyučujícímu lékařem vystavený doklad doporučující osvobození žáka z tělesné výchovy. Do té doby se
účastní výuky v plném rozsahu a bez úlev.
5. Žáci provádějí v tělocvičně jen úkony stanovené vyučujícím. Dodržují přesně způsoby a postupy cvičení
zadané vyučujícím.
6. Žáci se při cvičení chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví spolužáků.
7. V tělocvičně nesmějí být prováděny činnosti, které nejsou schváleny vedením školy a některé druhy
sportů (fotbal).
8. Žáci cvičí v tělocvičně ve stanoveném cvičebním úboru, za který se považuje pouze: sportovní oblečení
a sportovní obuv, protože vinou nevhodného oblečení a obutí může dojít k úrazu. Vybavení se liší podle
toho, kde tělesná výchova probíhá (uvnitř či venku). Před cvičením jsou žáci povinni odložit náramky,
řetízky, hodinky a prstýnky. Žáci, kteří nosí brýle nebo mají dlouhé vlasy, tyto náležitosti ošetří tak, aby
neovlivnily jejich bezpečnost při cvičení (čelenky, gumičky apod.) Za součást stanoveného cvičebního
úboru se považuje i sportovní hidžáb. Výjimku v dlouhodobém používání stanoveného cvičebního
úboru, např. ze zdravotních důvodů, uděluje písemně ředitel školy nebo jeho zástupce.
9. Jakákoliv sportovní činnost je povolena pouze v tělocvičnách (zákaz házení, kopání, míčů po chodbách
a také zákaz hrát florbal).
10. Ve všech prostorách tělocvičny je zakázáno kouření, manipulace s ohněm donášení jídla a pití a žvýkání
žvýkačky.
11. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí žáci či cvičenci šetrně, pokud zjistí závadu,
která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu.
12. Bez vědomí vyučujícího se žáci nevzdalují z tělocvičny. Vyučujícímu také ohlásí návrat do tělocvičny –
např. po použití WC.
13. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě předměty, které by mohly způsobit úraz majiteli nebo jinému
cvičícímu. Žáci své cennosti ukládají do své, uzamykatelné skřínky.
14. Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu, aby mohl být ošetřen a také zapsán do knihy úrazů nebo
nahlášen pojišťovně. Pokud žáci nebo jejich rodiče nahlásí úraz dodatečně, škola to musí uvést na
oznámení o úrazu a je nebezpečí, že pojišťovna v takovém případě náhradu nevyplatí.
15. Je zakázáno uzlovat a utahovat lana na šplh.
16. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení, větrání a jiná zařízení bez souhlasu vyučujícího.
17. Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejná místa. Vyučující nářaďovnu a tělocvičnu
po každé hodině uzamykají.
V Mostě dne 1. února 2020
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ředitelka školy

