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PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY 

1. Žáci vstupují do tělocvičny a šaten pro tělesnou výchovu 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, si sami zařídí lékařské vyšetření a předloží vyučujícímu 

doporučení lékaře o osvobození. Do té doby se účastní výuky v plném rozsahu a bez úlev. 

2. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru, protože vinou nevhodného oblečení a obutí 

může dojít k úrazu. 

3. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují přesně stanovené 

postupy a způsoby cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních 

přítomných osob. 

4. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která by 

mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu. 

5. Bez vědomí učitele se žáci nevzdalují z tělocvičny. Vyučujícímu také ohlásí návrat do tělocvičny - 

např. po použití WC. 

6. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, protože by se mohly zničit a 

také by mohly způsobit úraz majiteli nebo jinému cvičícímu. Ukládají je na místo, které určí vyučující. 

7. Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu, aby mohl být ošetřen a také nahlášen pojišťovně. Pokud 

žáci nebo jejich rodiče nahlásí úraz dodatečně, škola to musí uvést na oznámení o úrazu a je 

nebezpečí, že pojišťovna v takovémto případě náhradu nevyplatí. 

8. Je zakázáno uzlovat a utahovat lana na šplh. 

9. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně. 

10. Žáci udržují pořádek v tělocvičně(šatny, sprchy), nářadí vracejí stále na stejná místa. Vyučující 

nářaďovnu po každé hodině uzamykají. 

11. Žáci nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a žádné jídlo, protože při cvičení by mohlo 

způsobit zástavu dechu. 

12. Tělocvična je vybavena lékárničkou a na viditelném místě je vyvěšen traumatologický plán. 

Lékárnička je umístěna v kabinetu tělesné výchovy. 
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PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM 

1. Sportovní povrch umělá tráva je určen ke všem druhům kolektivních a individuálních míčových her. 

2. Pro stále dobrou kvalitu sportoviště se doporučuje: 

a) odstraňovat z povrchu všechny ostré a hrubé částice (kamínky), které by mohly být příčinou 

zranění sportovců a vedly by k rychlejšímu opotřebení sportovního povrchu 

b)občasné česání sportovní plochy kartáčovým smetákem ve směru proti nastavení vláken 

3. Při jakémkoli porušení celistvosti povrchu je nutno ihned zajistit opravu dodavatelem. 

4. V celém areálu hřiště je zakázáno: 

a) zdržovat se mimo vymezenou provozní dobu 

b) kouřit, používat žvýkačky 

c) konzumovat alkoholické nápoje 

d) manipulovat s otevřeným ohněm 

e) vodit psy a jiná zvířata 

f) jezdit na kole, in-line brusle 

g) poškozovat zařízení areálu a zeleň 

h) znečisťovat areál a ostatní plochy 

i) narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem 

j) přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující 

zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat 

k) lézt po konstrukcích, sítích 

5. Je zakázáno manipulovat s objemnými částmi vybavení sportovišť, zavěšovat se na ně, houpat se na 

nich (branky, konstrukce basketbalových košů apod.). 

 

V Brně dne 31. 8. 2006      Mgr. Josef Binek, ředitel školy 

 


