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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto
směrnici s názvem Vnitřní řád odborných učeben – tělocvičny.
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Tělocvična
Ředitelka školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po projednání v
pedagogické radě tento řád odborné učebny jako součást řádu školy. Řád učebny je vyvěšen
v učebně na viditelném místě, je schválen ředitelkou školy (podpis ředitelky a razítko školy).
Žáci jsou s ním seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním roce, vyučující o tom
učiní zápis do třídní knihy. Dbá o to, aby byli dodatečně poučeni i žáci, kteří v první hodině
chyběli. Nájemci stvrzují seznámení s tímto řádem při podpisu smlouvy a jsou povinni jej
dodržovat.
1. Vyučující na začátku hodiny překontroluje vybavení učebny z hlediska bezpečného
provozu a teprve pak povolí žákům činnost v učebně. Žáci vstupují do tělocvičny a
šaten pro tělesnou výchovu pouze pod dohledem vyučujícího. Žáci, kteří v hodině
necvičí (jsou z cvičení částečně nebo úplně uvolněni 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 uvolnění z tělesné výchovy, si sami zařídí lékařské
vyšetření a předloží vyučujícímu doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti
a dorost nebo odborného lékaře o osvobození. Do rozhodnutí ředitelky školy o
uvolnění 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. Před
zahájením cvičení vyučující překontroluje bezpečnost technického vybavení
tělocvičny.
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 uvede na
oznámení o úrazu.
8. Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejná místa. Vyučující
nářaďovnu po každé hodině uzamykají, případně kontrolují.
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9. Žáci nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a žádné jídlo.
10. Tělocvična je vybavena lékárničkou a na viditelném místě je vyvěšen traumatologický
plán.
11. Každý vedoucí sportovního oddílu nebo vedoucí cvičenců, kteří sportují ve školních
tělocvičnách, převezme klíč od vchodu do tělocvičny. Každý vedoucí může určit svého
zástupce, který může převzít klíč od vchodu do školy. Vedoucí sportovního oddílu
(nebo jeho zástupce) - dále jen vedoucí – převezme klíč od vchodu do školní budovy.
12. Vedoucí zodpovídá za dodržování pravidel dle Řádu školních tělocvičen.
13. Převzatý klíč je dovoleno používat pro otevírání školní budovy pouze v době, která je
v rozvrhu vyhrazena příslušnému oddílu. Vedoucí zodpovídá za uzamčení budovy.
14. Nemůže-li vchod do školy otevřít vedoucí (nebo jím pověřený zástupce), ostatní
členové oddílu si mohou zajistit otevření školy pouze prostřednictvím a po dohodě
s vedením školy.
15. Všechny oddíly a skupiny jsou povinny dodržovat dobu, která je jim pro pobyt
v tělocvičnách určena rozvrhem nebo dohodou s vedením školy v případě mimořádné
sportovní akce. Čas, který je uveden v rozvrhu tělocvičen, vymezuje celkovou dobu
pobytu v budově školy.
16. Vedoucí zodpovídá za zamknutí vchodu po vstupu cvičenců do školy. Sportovní oddíl
si sám zvolí způsob taková pravidla pro vstup do budovy, aby se vchod otevíral jen
v době příchodu a odchodu sportovců – v ostatním čase je vchod do budovy trvale
uzamčen.
17. Do budovy školy není dovoleno brát jízdní kola.
18. Všechny osoby vstupující do školy jsou povinny se přezout. Obuv zůstává v přízemí u
vchodu. Není dovoleno odnášet venkovní obuv do prostorů v 1. patře. Nájemce
zodpovídá nejen za sportovce, ale případně i za diváky a další návštěvníky, kteří
vstoupí do budovy školy. Nájemce zodpovídá zvláště za jejich přezutí do čisté obuvi.
19. Vstupovat do tělocvičen je dovoleno pouze v čisté sálové obuvi. Obuv, které
zanechává na podlaze tělocvičny tmavé šmouhy, nesmí být používána. Za osobní
odložené věci zodpovídá jejich majitel.
20. Sportovní nářadí a vybavení tělocvičen je užíváno tak, aby nedošlo k jeho poškození a
k poškození podlahy. Sportovní nářadí je po použití vráceno na své místo.
21. Zjištěné závady a závady vzniklé v průběhu sportování jsou vedoucím nebo jeho
zástupcem nahlášeny vedení školy první pracovní den následující po dni sportování.
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22. Vedoucí zodpovídá za úklid použitého vybavení a za udržování čistoty v areálu
tělocvičen.
23. V areálu školy i ve školní budově je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné
omamné látky. Na sportovní ploše není dovoleno jíst a pít.
24. Pro uložení plastového odpadu je u velké tělocvičny umístěn sběrný koš. Žádné jiné
odpady sportovci neukládají v areálu tělocvičen a školy.
25. Sportovci do 15 let a přítomné děti do 15 let musí být pod trvalým dohledem dospělé
osoby.
26. Pokud jsou pro větrání otevřena okna, před opuštěním školy musí být uzavřena.
27. V případě porušení výše popsaných pravidel bude příslušnému sportovnímu oddílu
nebo nájemci zrušena rezervace v rozvrhu školních tělocvičen.
28. Pokud dojde při sportování oddílů a sportovců nájemce k úrazu, bude úraz nahlášen
pronajímateli (ZŠ), ale odškodněn bude nájemcem.

V Rudě nad Moravou 1.9.2018

Mgr. Helena Pavelková
ředitelka školy

4

