
Základní škola, Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

část: V 10/1 PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY BIOS 

Č. j.:  10/1/2016 

Vypracoval: Ing. Jiří Kyliánek, ředitel školy  

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2016 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2016 na dobu neurčitou 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 

1) Žáci, sportovci zájmových kroužků a ostatní osoby vstupují do tělocvičny a šaten pro tělesnou 

výchovu a sportovní činnost pouze pod dohledem vyučujícího nebo vedoucího oddílu 

(trenéra, vedoucího zájmového kroužku – zodpovědné osoby). Žáci, sportovci zájmových 

útvarů a ostatní osoby, kteří v hodině (pronajatém čase) necvičí (jsou z cvičení částečně nebo 

úplně osvobozeni nebo jsou momentálně indisponováni) se řídí pokyny učitele, vedoucího 

zájmového kroužku, trenéra – odpovědné osoby. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o 

nich informují vyučujícího, vedoucího, odpovědnou osobu na začátku hodiny (pronajatého 

času), nebo okamžitě při jejich vzniku.  

 

Pro žáky základní školy: 

Žáci, kteří žádají o částečné nebo úplné osvobození z tělesné výchovy, si sami prostřednictvím 

zákonných zástupců zařídí lékařské vyšetření a předloží vyučujícímu doporučení lékaře o 

osvobození. Do té doby se účastní výuky v plném rozsahu a bez úlev. 

 

2) Žáci, sportovci zájmových kroužků a ostatní osoby jsou povinni při vstupu do sportovní haly 

BIOS se ve vstupní hale přezouvat a obuv odložit do určených regálů. Obuv se nenosí do 

šaten. Do haly vstupují žáci (sportovci) ve vhodné sálové obuvi.  

 

3) Žáci, sportovci zájmových kroužků a ostatní osoby cvičí v tělocvičně v předepsaném 

cvičebním úboru, protože vinou nevhodného oblečení a obutí může dojít k úrazu. 

 

4) Žáci, sportovci zájmových kroužků a ostatní osoby provádějí v tělocvičně jen činnosti určené 

vyučujícím, trenérem, odpovědnou osobou. Při nich dodržují přesně stanovené postupy a 

způsoby cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných 

osob. 

 

5) S tělovýchovným nářadím, náčiním a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí 

závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu, 

vedoucímu zájmového kroužku, trenérovi – odpovědné osobě. 

 

6) Při poškození vybavení tělocvičny, tuto událost ihned nahlásí vyučujícím – odpovědné osobě 

(trenér, vedoucí apod.). Mimo vyučování hlásí odpovědná osoba jakékoliv poškození „Správci 

BIOS“, který o tom provede zápis. 

 

7) Bez vědomí učitele, trenéra, odpovědné osoby se žáci, sportovci zájmových kroužků a ostatní 

osoby nevzdalují z tělocvičny, pohybují se pouze ve vymezených prostorech dle pokynů 

odpovědné osoby (šatny, WC apod.) 

 

 



8) Při praktickém vyučování, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení 

zdraví, odkládají žáci na určená místa ozdobné a jiné předměty, jako náramky, náušnice, 

náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj. Řídí se přitom pokyny vyučujícího, trenéra, 

vedoucího kroužku, odpovědné osoby, který nedovolí, aby se žák i ostatní sportovci účastnící 

se sportovních činností v hale BIOS bez odložení uvedených předmětů účastnili příslušné 

činnosti. 

 

9) Každý úraz hlásí žáci, sportovci zájmových kroužků a ostatní osoby ihned vyučujícímu, 

trenérovi, odpovědné osobě, aby mohli být ošetřeni a také nahlášeni pojišťovně. Pokud žáci, 

sportovci zájmových kroužků a ostatní osoby nebo jejich rodiče nahlásí úraz dodatečně, škola 

to musí uvést na oznámení o úrazu a je nebezpečí, že pojišťovna v takovémto případě náhradu 

nevyplatí. 

 

10) Je zakázáno uzlovat a utahovat lana na šplh a jakkoliv s nimi manipulovat. 

 

11) Bez povolení je přísně zakázáno pro jednotlivé zájmové kroužky a sportovní oddíly jakkoliv 

manipulovat s nářadím a náčiním v tělocvičně, pokud toto není uvedeno ve smlouvě o použití 

určeného nářadí. 

 

12) Žákům, sportovcům zájmových kroužků a ostatním osobám není dovoleno zapínat a vypínat 

osvětlení v tělocvičně. Osvětlení je oprávněn zapínat pouze učitel, vedoucí oddílu, odpovědná 

osoba. 

 

13) Žáci, sportovci zájmových kroužků a ostatní osoby udržují pořádek v tělocvičně, nářadí 

vracejí stále na stejná místa. Vyučující nářaďovnu po každé hodině uzamykají. 

 

14) Žáci, sportovci zájmových kroužků a ostatní osoby nesmí nosit a používat v tělocvičně 

žvýkačky a žádné jídlo, protože při cvičení by mohlo způsobit zástavu dechu. 

 

15) Je přísně zakázáno používat skleněné láhve v tělocvičně, láhve pití mohou být pouze plastové. 

Je rovněž přísně zakázáno používat jakékoliv skleněné předměty bez souhlasu vedení školy 

(výjimky lze udělit, popř. stanovit ve smlouvě o pronájmu tělocvičny). 

 

16) Zájmové skupiny a sportovní oddíly jsou povinny bezpodmínečně dodržovat ustanovení 

„Smlouvy o propůjčení prostor“, v případě opakovaného porušování (úklid, nedodržení času 

pronájmu, poškozování majetku apod.) je správce haly BIOS a školník oprávněn okamžitě 

vykázat tyto osoby a oddíly z tělocvičny bez nároku na finanční kompenzaci, toto je důvod 

k jednostrannému ukončení smluvního závazku (ukončení smlouvy). 

 

 

V Čelákovicích dne 1. 9. 2016 

 

Příloha: Seznámení se s provozním řádem tělocvičny BIOS 

 

              

   Ing. Jiří Kyliánek 

                  ředitel školy 


