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Základní škola a Mateřská škola Choustník, okres Tábor 
 

Provozní řád – tělocvična 
 
Č. j.: 14G/2009      Účinnost od: 1. 9. 2019 
 
Spisový znak: 14G/2009/Ř    Počet příloh: 0 
 
1. Základní povinnosti vyučujících TV 

1.1. Před začátkem vyučování musí vyučující vydat jasné organizační pokyny a 
požadavky na bezpečnost a dodržování kázně. 

1.2. Před začátkem vyučování zkontroluje vyučující zdravotní stav žáků, totéž učiní po 
ukončení hodiny. 

1.3. Upozorní žáky na možná konkrétní nebezpečí, zajistí soustavnou dopomoc a 
záchranu při cvičení. 

1.4. Před zahájením výuky překontroluje vyučující stav používaného nářadí, náčiní a 
pomůcek, závady vzniklé během vyučování ohlásí žáci ihned učiteli. 

1.5. Vyučující zkontroluje úbory a umožní odložení cenností na bezpečné místo. 
1.6. Po ukončení hodiny zkontroluje uložení nářadí, náčiní, okna, šatny, svítidla. 

 
2. Povinnosti žáka v hodinách TV 
 

2.1. Vstup do tělocvičny je povolen žákům pouze v přítomnosti vyučujícího. 
2.2. Žáci jsou povinni udržovat tělocvičnu i šatny v čistotě a pořádku.  
2.3. Žáci se převlékají do úborů v určené šatně ( při cvičení na hřišti se obouvají do 

venkovních tenisek až při východu z tělocvičny. Z bezpečnostních důvodů nenosí do 
hodin hodinky, šperky ani nemají neostříhané a dlouhé nehty, dlouhé vlasy musí být 
sepnuty ). Cennosti si ukládají u vyučujícího. Šatnu zamyká určená služba. 

2.4. Po dohodě s vyučujícím mohou používat sprchy, ve kterých rovněž udržují pořádek, 
čistotu a šetří vodou, snaží se udržet podlahu suchou. 

2.5. Šetří materiální vybavení tělocvičny, případné závady hlásí okamžitě vyučujícímu 
2.6. Do tělocvičny vstupují žáci společně s vyučujícím v čisté sportovní obuvi opatřené 

podrážkou, která nezanechává na podlaze tělocvičny stopy. 
2.7. Pokud se žák chce omluvit z hodiny tělesné výchovy, musí před začátkem vyučování 

předložit učiteli omluvenku, která obsahuje datum, důvod, proč nemůže žák cvičit a 
podpis rodičů. Pokud se omluvy často opakují, má vyučující právo požadovat 
potvrzení od lékaře. Náhlou nevolnost hlásí žák okamžitě vyučujícímu  a dodatečně 
doloží omluvenkou. Osvobození z TV ( i částečné ) musí být potvrzeno lékařem. 

2.8. V tělocvičně provádějí žáci pouze činnosti určené vyučujícím, chovají se k sobě 
ohleduplně a dbají na vlastní bezpečnost i bezpečnost svých spolužáků.. Všechny 
úrazy hlásí okamžitě vyučujícímu !!! 

2.9. Žáci nesmějí používat nářadí uložené v nářaďovně. 
2.10. Bez vědomí vyučujícího nesmějí žáci opustit tělocvičnu. 
2.11. Do tělocvičny se nesmí nosit jídlo ani pití, z bezpečnostních důvodů nesmějí žáci 

během pobytu v tělocvičně žvýkat. Pití je možné uložit po dohodě s vyučujícím na 
určeném místě. 

2.12. Šplhací lana se nesmějí uzlovat. 
2.13. Kruhy spouští a vytahuje pouze vyučující. 
2.14. Větrání, rozsvěcení a zhasínání provádí pouze vyučující. 
2.15. Po ukončení výuky uklidí žáci nářadí i náčiní na určené místo.  
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2.16. Žáci dodržují před cvičením správnou životosprávu a pitný režim ( před odpoledními 
hodinami TV se nepřejídají ) 

 
3. Povinnosti cizích návštěvníků tělocvičny 

3.1. Tělocvična je k dispozici v době vyučování ( od 7. 50 – 15. 40 hodin ) žákům školy, 
v odpoledních a večerních hodinách veřejnosti. 

3.2. Vedoucí složky dostane k dispozici pouze klíč od bočního vchodu do tělocvičny a 
klíč od skříně, ve které jsou všechny věci potřebné k plnému využití tělocvičny 
( míče, pumpičky, síť na volejbal a nohejbal apod. ).  

3.3. Úhrada za užívání tělocvičny pro veřejnost je stanovena takto: 
3.3.1.     200,- Kč za první hodinu užívání 
3.3.2.       50,- Kč za každou další započatou půlhodinu užívání 
3.3.3.  1 000,- Kč celodenní pronájem pro pořádání turnajů ( So nebo Ne ) 
3.3.4.  1 500,- Kč pronájem na celý víkend ( So + Ne ) 

3.4. Za dodržování bezpečnosti při využívání tělocvičny mimo vyučování zodpovídá 
vedoucí složky. 

3.5. Cizí uživatelé tělocvičny používají ke vstupu do prostor  tělocvičny boční vchod. 
3.6. Cvičenci jsou povinni udržovat tělocvičnu i šatny v čistotě a pořádku.  
3.7. V čistící zóně se zouvají z venkovní obuvi. 
3.8. K převlékaní používají výhradně šatny. 
3.9. Do tělocvičny vstupují cvičenci výhradně v čisté sportovní obuvi opatřené 

podrážkou, která nezanechává na podlaze tělocvičny stopy, je zakázáno používat 
kopačky. Osoby, které jsou přítomny v tělocvičně školy, jsou povinny užívat 
tělocvičnu pouze k účelu, ke kterému byla zřízena. Nejsou zde povoleny hry, které 
tam svým charakterem nepatří. V případě používání florbalových hokejek 
v tělocvičně zodpovídá vedoucí složky za jejich úpravu tak, aby nepoškozovaly 
podlahu. 

3.10. Do tělocvičny se nesmí nosit jídlo ani pití. 
3.11. Kopanou lze v tělocvičně hrát pouze s futsalovým míčem. Při přenášení branek je 

třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození podlahy. 
3.12. Všichni uživatelé tělocvičny zodpovídají za to, že při použití branek budou tyto 

řádně upevněny do podlahy pomocí kotev, které jsou uloženy v nářaďovně. 
3.13. Po ukončení výuky uklidí cvičenci nářadí i náčiní na určené místo, zodpovídá 

vedoucí složky. Veškeré nářadí je třeba přenášet tak, aby nedošlo k poškození 
podlahy. 

3.14. Poškození zařízení tělocvičny je třeba neprodleně hlásit řediteli školy. Opravy 
zařízení, které bylo poškozeno nekázní nebo nedodržením pravidel provozního řádu 
je povinen zajistit a uhradit ten, kdo poškození způsobil.  

3.15. Cvičencům je zakázáno jakkoliv manipulovat s provozním zařízením tělocvičny 
( vytápění tělocvičny, termostaty, „sahary“ atd ). Jakákoliv manipulace 
s regulačními prvky přísluší výhradně správci tělocvičny. 

3.16. Cvičenci mohou po dohodě se správcem tělocvičny používat sprchy, ve kterých 
udržují pořádek a čistotu, po použití sprch vytřou podlahu, na odpadky slouží 
odpadkové koše. 

3.17. Provozovatelé sportovních akcí celodenních turnajů apod. jsou povinni zajistit 
pořadatelskou službu a plně zodpovídají za případné škody způsobené cvičenci 
nebo diváky. 

3.18. ZŠ Choustník nenese odpovědnost za odložené věci. Rovněž správce tělocvičny 
neodpovídá osobám, které tělocvičnu užívají za škody vzniklé na jejich majetku, za 
věci vnesené a odložené v tělocvičně a ostatních prostorách haly. Vedoucí složek 
jsou povinni zamykat šatny, které používají. 
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3.19. Vstup do tělocvičny je mimo výuku a organizované sportovní aktivity všem 
osobám zakázán. 

3.20. V době pronájmu zodpovídá za dodržování provozního řádu tělocvičny nájemce. 
3.21. Uživatelé tělocvičny dodržují maximálně úsporný energetický režim:  

3.21.1. Ve sprchách šetří vodou, hlavně teplou. 
3.21.2. Po dobu cvičení je v ostatních prostorách tělocvičny ( chodby, šatny ) 

zhasnuto. 
3.22. Rezervaci hodin v hale je možné provádět u ředitele školy buď osobně, nebo na 

telefonním čísle 381 592 120,  nebo na emailem: zschoust@volny.cz 
3.23. Zrušení termínu rezervace školní tělocvičny jednotlivými složkami je možné 

provést nejpozději dopoledne před smluvním termínem rezervace nahlášením 
řediteli školy. 

3.24. Úhrada za užívání tělocvičny veřejností  bude probíhat vždy poslední den cvičení  
v měsíci podle zásad stanovených v bodě 3.3.  

3.25. Za pozdější zrušení rezervace pronájmu haly bude účtována náhrada ve výši 50 % 
sazby poplatku. 

 
 
 
 
 

           Mgr. Karel Zvěřina, ředitel ZŠ  
 
 

 


