
Základní škola Lipenec, okres Louny, příspěvková organizace, Lipenec 119 

___________________________________________________________________________ 

Provozní řád tělocvičny 

Provozní řád tělocvičny vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy. 

Žáci jsou s tímto řádem prokazatelně seznámeni před první vyučovací hodinou v tělocvičně 

ve školním roce. Vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy, dbá o to, aby byli poučeni i žáci, 

kteří první vyučovací hodinu nebyli přítomni. 

1. Žáci vstupují do šatny a školní tělocvičny v doprovodu vyučujícího ukázněně a spořádaně. 

2. Šatna se po odchodu do tělocvičny vždy uzamyká. 

3. Každý žák se před vstupem do tělocvičny převlékne do cvičebního úboru (sportovní oděv 

dobře odvádějící pot, bez ozdobných předmětů) a přezuje do halové čisté cvičební obuvi. 

Povinností žáků je před vstupem do tělocvičny odložit v šatně předměty, které by mohly 

způsobit úraz (např. náramky, řetízky, hodinky, náušnice, pearcing, prsteny, …). Co je 

vhodné a bezpečné je vždy na posouzení učitele, a to i s ohledem na vykonávanou sportovní 

činnost. Žák je povinen doporučení a pokyny učitele respektovat. 

4. Žák nesmí nosit do tělocvičny jídlo a žvýkačky. 

5. Žákům je dovoleno přinášet si do tělocvičny nerozbitné a dobře uzavíratelné nádoby 

s vhodným nápojem pro zajištění pitného režimu. Vyučující určuje přestávky pro pitný 

režim a místo pro uložení nádob.  

6. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na začátku hodiny 

nebo okamžitě v průběhu hodiny při jejich vzniku. Žákům, kteří si žádají o částečné nebo 

úplné osvobození od TV, zabezpečí zákonný zástupce lékařské vyšetření. O částečném 

osvobození od TV rozhoduje učitel na základě písemného lékařského doporučení. 

O úplném osvobození od TV rozhoduje ředitelka školy na základě písemného lékařského 

doporučení. Do té doby se žák účastní výuky v plném rozsahu. Žáci, kteří jsou dočasně nebo 

úplně zproštěni hodin tělesné výchovy, se řídí pokyny vyučujícího. 

7. Před zahájením cvičení vyučující zkontroluje bezpečnost cvičebního nářadí a náčiní. 

8. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím, při nichž dodržují stanovené 

postupy a způsoby cvičení. Cvičení zahajují vždy až na pokyn vyučujícího. Žáci se během 

pobytu v tělocvičně chovají tak, aby neohrozili zdraví své, ani ostatních přítomných osob. 

9. Manipulaci s nářadím, náčiním a ostatním zařízením tělocvičny zahajují žáci až na pokyn 

vyučujícího. Při manipulaci dbají žáci zvýšené opatrnosti a chovají se ohleduplně. 

S tělocvičným nářadím, náčiním a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně.  

10. Žáci jsou povinni neprodleně hlásit zjištěné závady cvičebního nářadí a náčiní nebo dalšího 

vybavení tělocvičny. 

11. Žákům není dovoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči, včetně zapínání a vypínání 

osvětlení.  

12. Bez vědomí učitele žáci neopouští tělocvičnu. V případě opuštění tělocvičny se souhlasem 

vyučujícího se žák po návratu do tělocvičny vyučujícímu ohlásí. 



13. Každý úraz či zdravotní indispozici žáci ihned hlásí vyučujícímu. Vyučující posoudí 

závažnost poranění. V případě vážnějšího úrazu postupuje vyučující následujícím 

způsobem: 

a) Zavolá lékařskou službu a informuje vedení školy. 

b) Oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost a domluví se s nimi na dalším 

postupu. 

c) Provede zápis do knihy úrazů. 

14. Všichni uživatelé udržují v tělocvičně pořádek. Nářadí a náčiní vracejí na stejné místo, 

přičemž do kabinetu TV je žákům vstup zakázán.  

15. Učitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny a kabinetu TV. Případné 

nedostatky a závady zapíší do listiny v kabinetu a ve sborovně školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipenec 2.9.2019           Mgr. Markéta Loulová 

            ředitelka školy 
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