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/,  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

Provozní  řád  je závazný  pro  všechny  uživatele  tělocvičny  a všichni  jsou  povinni  jej

dodržovat.  Před  zahájením  vlastní  činnosti  je každý  povinen  se seznámit  stímto  provozním

řádem,  požárními  poplachovými  směrnicemi,  požárním  evakuačním  plánem.

Užívání  prostoru  tělocvičny  podléhá  vnitřnímu  řádu  školy  a je nezbytné  při  něm  dbát  zásad  bezpečnosti,

požární  ochrany  a hygieny.  Přednostně  využívají  tělocvičnu  žáci  školy.  Na základě  předem  uzavřených

smluv  a rezervací  je tělocvična  a její  zařízení  povoleno  využívat  organizacím,  spolkům,  sdružením,

klubům,  právnickým  a fyzickýrn  osobám.

Definice  pojmů:

Uživatel  tělocvičny:  osoba  nebo  skupina  osob  pohybující  se oprávněně  v prostorách  tělocvičny  a areálu.

Vedoucí  skupiny  uživatelů:  pedagogický  pracovník,  trenér,  pověřený  uživatel

ZA  PROVOZ  TĚLOCVIČNY ODPOVÍDÁ: Správce  tělocvičny  Milada  Kotalová

//.  PROVOZNÍ-(,ASOVÝ  REŽIMTĚLOCVIČNY

Vlastní  provoz  tělocvičny  je řešen  na základě  zpracovaného,,  on-line  časového  harmonogramu  využití

tělocvičny".  Tento  harmonogram  je závazný  pro  všechny  uživatele  tělocvičny,  upravuje  ho správcová

tělocvičny.  Obec  Dolní  Lhota  si vyhrazuje  právo  změn  vtomto  harmonogramu.  Pronájem  tělocvičny  je

zpoplatněn  pro  skupiny  osob,  které  si sjednají  pronájem  na základě  písemné  smlouvy  nebo  si tělocvičnu

individuálně  rezervují.  Cena  za pronájem  je stanovena  v ceníku.  viz.:  www.telocvicnadolnilhota.cz

Placení  za užívánf  se netýká  žáků  školy,  a to i v pMpadě,  že se účastní  činnosti  pro  ně zřízených  kroužků

a spolků,  které  organizuje  či spoluorganizuje  škola.

III. PROVOZNÍABEZPE(:NOSTNÍZÁSADYPŘIVÝUCEŽÁKŮŠKOLY

1)  Žáci  vstupují  do tělocvičny  pouze  pod  dohledem  učitele  nebo  vychovatelky  spojovací  chodbou

z budovy  školy.  Za žáky  odpovídá  přítomný  pedagogický  pracovník.

2)  Žáci s aktuálním  zdravotním  omezením  ínformují  učitele  na  začátku  hodiny,  případně

okamžitě  při  jejich  vzniku.

3)  Žáci,  kteří  v hodině  necvičí,  se řídí  pokyny  učitele  tělesné  výchovy.

4)  Žáci  cvičí  v tělocvičně  v předepsaném  cvičebním  úboru  a obuvi.

Obec  Dolní  Lhota
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IČ: OO 535 133
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5)  Vship  do  tělocvičny  je povolen  pouze  v obuvi  se světlou  podrážkou  nebo  ve speciální  sálové

obuvi,  která  může  mítijinou  barvu  podrážky,  která  nezanechává  šmouhy  na  podlaze.

6)  Žáci  provádějí  v tělocvičně  jen  úkony  stanovené  učitelem.  Dodržují  přesně  způsoby  a postupy

cvičení  zadané  učitelem.

7)  Žáci  se při  cvičení  chovajítak,  aby  neohrozili  své zdraví  ani  zdraví  spolužáků.

8)  Při cvičení  nesmf  mít  žáci na sobě  hodinky,  řetízky  a jiné  předměty,  které  by mohly  být

zdrojem  úrazu.  Ukládají  je na místo  určené  učitelem.

9)  Žáci  se chovají  ukázněně  a dbají  bezpečnostních  pravidel  a pokynů  učitele.

IO)Žáci  nesmějí  opustit  tělocvičnu  bez povolení  učitele.  Učiteli  hlásí  též návrat  (např.  po

použití  WC).

11)  Žáď zacházejíšetrně  s tělovýchovným  nářadfm  a zařízením  tělocvičny.  Pokud  zjistí  závadu,

která  by mohla  ohrozit  bezpečnost  žáků,  oznámí  ji neprodleně  učiteli.  Učitel  odpovídá  za

dodržování  předpisů  BOZP,  PO a hygienických  předpisů.

12)  Žáci nesmí  používat  žádné  nářadí  a vybavení  tělocvičny  a manipulovat  s ním  bez pokynu

učitele.

13)  Učitel  před  každýrn  cvičením  zkontroluje  příslušné  nářadí.  Případné  poškození  nebo  závadu

ihned  nahlásí  správci  tělocvičny.

14)  Žáci  jsou  povinni  nahlásit  jakékoliv  poranění  nebo  nevolnost  ihned  učiteli,  ten  úraz  zapíše  do

knihy  úrazů.  Při  ošetření  úrazu  použije  lékárničku  uloženou  u správce.

15)  Žáci nesmí  používat  žádné  nářadí  a vybavení  tělocvičny  a manipulovat  s ním  bez pokynu

učitele.

16)  Žákům  není  dovoleno  zapínat  a vypínat  osvětlení  v tělocvičně.  Osvětlení  zapíná  vyučujÍcÍ

nebo  správce.

17)  Žáci  musí  udržovat  pořádek  v tělocvičně,  nářadí  vracejí  pod  dohledem  učitele  na vyhrazené

mÍsto.

18) V případě  poškození  zařízení  tělocvičny  nebo  šatny,  je žák nebo  uživatel  povinen  škodu

oznámit  správci  a škodu  uhradit.

19)  Žáci  nesmí  nosit  do tělocvičny  žádné  jídlo,  žvýkačky  a pití  ve skleněných  láhvích.

20) Učite1 po každé  hodině  uvede  nářad'ovnu  a tělocvičnu  do původního  stavu  a vchod  do

tělocvičny  opět  uzamkne.

21)  Tělocvična  musí  být  řádně  větrána.

22) Do  prostor  tělocvičny  je  zakázán  vstup  osobám,  které  jsou  pod vlivem  omamných  a

psychotropních  látek.
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IV.  PROVOZNÍABEZPEČNOSTNÍZÁSADYPROVEŘE{NOST

1) Před  zahájením  činnosti  a po  jejím  ukončení  je každý  uživatel  (trenér)  povinen:

Zkontrolovat  stav  podlahové  krytiny,  oken,  stav  osvětlení  a ostatního  zařízení  tělocvičny.

Případné  poškození  nebo  závadu  ihned  oznámí  správci.

2)  Vstup  do  tělocvičny  je  povolen  pouze  v obuvi  se světlou  podrážkou  nebo  ve  speciální

sálové  obuvi,  která  může  míti  jinou  barvu  podrážky,  která  nezanechává  šmouhy  na  podlaze.

3)  Převlékání  do sportovního  úboru  se provádí  výhradně  v určené  šatně.  ZŠ ani  Obec  Dolnf  Lhota

neručí  za odložené  cennosti  (např.  peníze,  šperky,  hodinky,  mobilní  telefony  atd.).

4)  V případě  užití  nevhodné  obuvi  je správce  oprávněn  zamezit  dalšímu  pokračování  ve hře,  bez

nároku  na  slevu  způvodně  stanovené  ceny.  Viditelné  poškození  či  znečištění

povrchu  tělocvičny  bude  pokutováno  částkou  500,-  Kč.

5)  V areálu  školy  a tělocvičny  je zakázáno  kouřit,  požívat  alkoholické  nápoje,  zasahovat  do

elektrické  instalace,  odhazovat  odpadky  mimo  odpadkové  koše.  Zákaz  vstupu  osobám  v

podnapilém  stavu  či pod  vlivem  omamných  a psychotropních  látek.

6)  Zákaz  vnášení  potravin  do prostor  tělocvičny  a zákaz  vnášení  nápojů  ve skleněných  láhvích.

7)  Za vlastní  bezpečnost  osob  při  využívání  tělocvičny  odpovídá  určený  vedoucí  skupiny.

Zodpovídá  též  za  seznámení  ostatních  uživatelů  s provozním  řádem  a zodpovídá  vždy  za

Úrazy  a řeŠenÍ  ÚraZŮ,

8)  Uživatelé  musí  opustit  šatny  do 15  minut  po ukončení  cvičení.

9)  Všechny  osoby  dodržují  pořádek,  chovají  se ukázněně  a dbají  bezpečnostních  pravidel  při

cvičení  tak,  aby  neohrozili  své  zdraví  ani  zdraví  jiných  osob.

IO)  Veškeré  zařízení  tělocvičny  je dovolené  používat  pouze  k účelům,  k jakým  je určeno  a pod

dohledem  vedoucího  skupiny  nebo  pedagogického  pracovníka.

Il)Všem  osobám  je zakázáno  manipulovat  se strojním  a technologickým  vybavením  tělocvičny,

přemisťovat  věcné  prostředky  požární  ochrany  a poškozovat  je.

12) V př'ípadě  poškození  zaMzenf  tělocvičny  nebo  šatny,  je žák nebo  uživatel  povinen  škodu

oznámit  správci  a škodu  uhradit.

13)  Uživatel  srní  používat  tělocvičnu  výhradně  pouze  v rezervované  hodině  nebo  v době  uvedené

ve smlouvě.

14)  Osvětlení  zapíná  uživatel  (trenér)  vždy  na  začátku  cvičení  a vypíná  ho  po  ukončení  !

Pokud  uživatel  ví, že po  něm  pokračuje  další  skupina  uživatelů,  osvětlení  nevypíná.
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V. PROVEDENÍ  REZERVACEA  PLATBY

1) Krátkodobé  rezervace  sportovišť  se provádí  výlučně  prostřednictvím  webových  stránek

www.telocvicnadolnilhota.cz  v on-line  rezervačním  systému.

2) Dlouhodobé  rezervace  se zajíšťují  prostřednictvím  smlouvy.  Na základě  uzavřené  smlouvy

vyblokuje  správce  tělocvičny  rezervované  hodiny  tak,  aby  v elektronickém  systému  rezervací

již  nebyly  požadované  hodiny  volné.

3) Rezervace  sportoviště  je z technických  důvodů  možno  vyznačit  v on-line  rezervačnfm

systému  nejpozději  24  hodin  předem.  V tomto  případě  nelze  platit  bankovním  převodem.

4) Platba  bankovním  převodem  musí  být  připsána  na účet  tělocvičny  nejpozději  24. hod.,  před

termínem  rezervace.  V případě,  že platba  nebude  připsána  nejpozději  24. hod.,  předem,  tak

bude  rezervace  zrušena  s nárokem  na zaplacení  100o/o  ceny.

5) Storno  rezervace:  Rezervaci  je možno  zrušit  min.  24  hod.  před  zahájením

rezervované  hodiny!  V případě,  že bude  rezervace  zrušena  později,  tak  bude

nárokováno  IOOo/o zaplacení  ceny.

6) V případě  opakovaných  rezervaď,  které  uživatel  nevyužije,  si Obec  Dolní  Lhota  vyhrazuje

právo  odmítnout  další  rezervace  tohoto  uživatele.

7) Obec  Dolní  Lhota  si vyhrazuje  právo  zrušit  rezervaci  z výukových  nebo  provozních  důvodů.

Případné  zrušení  rezervace  bude  vždy  oznámeno  předem.

8) Pro  uživatele  sportovišť,  je vyhrazené  parkoviště  v areálu  a před  areálem  školy  a to pouze  na

vyznačených  parkovištích.  Parkoviště  není  hlídané,  ZŠ ani Obec Dolní  Lhota  neručí  za

odcizení  věci  v zaparkovaných  vozidlech  či jiná  poškození.

9) Tento  provozní  řád  nabývá  platnosti  a účinnosti  dnem:  1. března  2018

V Dolní  Lhotě  dne  1.3.2018

0  b e e D olní  L h o t a
Poštovni  250, Y47 66 Dolni Lhota
IČ:00535133,  'DIČ:  CZ00535133

telefon: 553 Ť68 014 [2
e-mail:  obecdolnilhota@iol.cz

Mgr.  Bc. Vladimír  S bas

starosta  obce

Vypracoval:  JUDr. Aleš Miko
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