
Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace 

Bolatická 97/9, 747 21 Kravaře 

 

Provozní řád učebny tělesné výchovy 

 

Provozní řád je závazný pro všechny uživatele učebny tělesné výchovy a všichni jsou povinni jej dodržovat. 

Před zahájením vlastní činnosti je každý povinen se seznámit s tímto Provozním řádem. 

 

I. Chování žáků v učebně tělesné výchovy 

1. Před hodinou tělesné výchovy se žáci převlékají do cvičebního úboru v šatnách u učebny tělesné 
výchovy (učebny TV). Při převlékání se chovají klidně, ukázněně a jsou k sobě ohleduplní.  

2. Žáci cvičí ve vhodném cvičebním úboru, který jim nijak nebrání v pohybu, a ve sportovní obuvi 
s neklouzavou a světlou podrážkou. Pokud jdou ven, používají jinou obuv než v učebně TV. 

3. Vstup do učebny TV je dovolen žákům školy výhradně v době dané rozvrhem hodin nebo příkazy 
vedení školy, a to pouze pod dohledem vyučujícího v dané době. Učebnu TV mohou opustit jen se 
svolením učitele. Svévolně učebnu TV neopouštějí. 

4. Žáci, kteří v hodině tělesné výchovy necvičí (uvolnění z tělesné výchovy nebo s momentální zdravotní 
indispozicí), se řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují 
vyučujícího na začátku hodiny nebo okamžitě v průběhu hodiny při jejich vzniku. Žák, který necvičí, 
může z koncové hodiny tělesné výchovy odejít pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. 

5. Žáci provádějí v učebně TV jen činnosti určené vyučujícím. Dodržují při nich předem stanovené 
postupy a způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani ostatních přítomných 
osob. 

6. Žáci s tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny manipulují pouze s dovolením učitele, zacházejí 
s ním šetrně a každou závadu oznámí neprodleně vyučujícímu. 

7. Při cvičení nesmí mít žáci u sebe hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit úraz. 
Ukládají je na určené místo podle pokynů vyučujícího. Žáci nesmí nosit a používat v učebně TV 
žvýkačky a jíst. 

8. Žáci udržují pořádek v učebně TV, nářadí vracejí na původní místo.  
9. Po ukončení vyučovací hodiny nebo zájmového kroužku žáci opouštějí učebnu TV v co nejkratší době. 
10. Učitelé zkontrolují před vstupem i při odchodu stav učebny TV a nářaďovny, zhasnutí světel a uzavření 

oken. 
11. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v učebně TV. 
12. V celém objektu učebny TV je přísně zakázáno kouření, jakákoliv manipulace s ohněm, zasahování 

do instalace elektrického rozvodu a vodovodní sítě. 
13. Každý úraz hlásí ihned žáci vyučujícímu. Vyučující posoudí závažnost poranění. V případě vážnějšího 

úrazu postupuje vyučující následujícím způsobem:  
a) zajistí ošetření zraněného (případně zavolá lékařskou službu, RZP) a informuje vedení školy 

nebo ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod žáka dospělou osobou k lékaři, 
b)  oznámí zákonnému zástupci žáka danou skutečnost,  
c)  provede zápis do knihy úrazů. 

14.  S tímto Provozním řádem jsou prokazatelně seznámeni žáci vždy na začátku školního roku. 

  



 
 
 
 

II. Chování sportovců v učebně tělesné výchovy 
 

1. Pro činnost zájmových kroužků otevírá vstup do učebny TV výhradně vedoucí pohybového kroužku. 
Po příchodu sportovců vchod vedoucí kroužku uzavře.  

2. Vstup na plochu učebny TV je povolen pouze pod dohledem vedoucího zájmového kroužku a 
ve vhodné cvičební obuvi se světlou podrážkou, která je určena výhradně pro použití ve cvičebních 
prostorách. Vstup na plochu učebny TV v obuvi použité pro příchod do objektu učebny TV je zakázán. 

3. Nedoporučujeme nechávat v šatnách cennosti. Škola nenese odpovědnost za ztrátu věcí z šaten.  
4. Použité nářadí se vrací na původní místo, za úklid zodpovídá vedoucí zájmového kroužku.  
5. Po ukončení zájmového kroužku opouštějí sportovci učebnu TV v co nejkratší době. 
6. Vedoucí zájmového kroužku zodpovídá za prokazatelné poučení cvičících o bezpečnosti a provozním 

řádu učebny TV, kontroluje průběžně dodržování bezpečnostních pravidel a tohoto provozního řádu. 
7. V celém objektu učebny TV je přísně zakázáno kouření, jakákoliv manipulace s ohněm, zasahování 

do instalace elektrického rozvodu a vodovodní sítě. 
8. Škody na zařízení učebny TV způsobené nesprávnou manipulací či úmyslným poškozením je jejich 

původce povinen škole nahradit v plné výši. 
9. Zájmové organizace, které si pronajímají učebny TV, se seznámí s provozním řádem při podpisu 

smlouvy o pronájmu. Nájemce zodpovídá za seznámení svých cvičenců a trenérů s tímto provozním 
řádem. 
 
 
 
 
  

Dne 27.1.2020             Mgr. Eva Watzlawiková 

                   ředitelka školy 
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