
 

 
 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY 
 

Návštěvní řád je závazný pro všechny uživatele tělocvičny a všichni jsou povinni jej dodržovat. Před 

zahájením vlastní činnosti je každý povinen se seznámit s tímto 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 je tělocvičnu a její 

zařízení povoleno využívat organizacím, spolkům, sdružením, klubům, právnickým a fyzickým osobám. 

Pronájem tělocvičny je zpoplatněn. Cena za pronájem je smluvní.  

 

• Před zahájením činnosti a po jejím ukončení je každý uživatel povinen zkontrolovat stav podlahové 

krytiny, oken, stav osvětlení a ostatního zařízení tělocvičny. Případné poškození nebo závadu ihned 

nahlásí ředitelce školy (tel. 731 173 135) nebo školnici (731 722 061).  

• Vstup do tělocvičny je povolen pouze v obuvi se světlou podrážkou či speciální sálové obuvi. 

Převlékání do sportovního úboru se provádí výhradně v určené místnosti. Škola neručí za odložené 

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

• Je zakázáno bez předchozí domluvy s uživatelem vnášet do tělocvičny předměty, které nepatří do 

inventáře tělocvičny.  

• Všechny osoby jsou povinny udržovat v tělocvičně pořádek. 

• Všechny osoby se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel při cvičení tak, aby neohrozili 

své zdraví ani zdraví jiných osob.  

• Uživatel využívá tělocvičnu dobrovolně a na vlastní nebezpečí, škola neodpovídá za způsobené 

škody, za úraz a řešení úrazu při jejich vlastní činnosti po dobu pobytu v areálu tělocvičny.  

• Veškeré zařízení tělocvičny je dovolen používat pouze k účelům, k jakým je určeno. Škola zapůjčuje 

pouze budovu a pevné zařízení tělocvičny, nikoli náčiní a vybavení z nářaďovny.  

• Cvičitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny a nářaďovny, zhasnutí světel a 

uzavření oken a uzamčení objektu.  

• Platí zákaz uschování kol v budově.  
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