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VNITŘNÍ  ŘÁD  
TĚLOVÝCHOVNÉHO  
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          Za účelem zajištění bezpečného 
provozu a pořádku v tělocvičně 

sokolovny slouží provozní řád, který 
je nutno bezpodmínečně dodržovat! 

Specifikem je režim, kdy žáci 
docházejí na tělesnou výchovu 
mimo budovu školy. I pro tento 

přesun platí přesná pravidla 
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Přesun do tělocvičny a zpět do školy 

 

Žáci se přesouvají na výuku tělesné 

výchovy neprodleně po skončení 

předcházející výuky, aby byl dodržen 

stanovený harmonogram vyučovacích 

bloků. Stejně se chovají po skončení 

výuky při návratu do budovy školy. 
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           Žáci se přesouvají na výuku po 
veřejných komunikacích, tudíž s 
maximální opatrností. 

    Přesunují se ve skupině a určenou 
trasou. Využívání přesunu na hodinu TV 
k nákupům a soukromým  záležitostem 
je přísně zakázáno. Dále je přísně 
zakázáno používat k přesunu soukromá 
motorová vozidla, motorky, mopedy a 
bicykly. 
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Porušením těchto ustanovení je 
považováno za hrubé porušení 

školního řádu !!!!!!!! 

          Vyjímkou jsou 1. a  poslední  
vyučovací hodina, kdy se žáci  

na vyučování a z vyučování dostavují 
z domova  a domů individuálně. 
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      Výuka v tělocvičně probíhá u dvouhodinové 
výuky v souvislém vyučovacím bloku v délce 
90 minut. 

 

Třídní služba je povinna přinést 
třídní knihu z předešlého 
vyučování a opět ji odnést do 
budovy školy. 
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PROVOZNÍ  ŘÁD  TĚLOCVIČNY 

 
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 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.  
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                   Každý žák je povinen se přezout a uložit si 
obuv do vyhrazeného prostoru. V přidělených 
šatnách se převleče do cvičebního úboru. 
Necvičící žáci se přezouvají do přezůvek 

                   Vstup do tělocvičny a gymnastického 
přísálí je povolen jen v doprovodu pedagogického 
dozoru. 

                    Služba je povinna zamknout šatnu a 
uložit klíč v tělocvičně na k tomu vyhrazené místo. 
Cenné věci a větší finanční obnosy je zakázáno 
ponechávat v šatně.  Žáci je ukládají 
na vyhrazené místo v tělocvičně, kde jsou pod 
dohledem vyučujícího. 

                     Je zakázáno vstupovat do tělocvičny s 
jídlem, apod. Žákům je doporučeno dodržovat 
v hodinách tělesné výchovy pitný režim. 
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Provozní a bezpečnostní zásady  
při výuce žáků školy 

• Žáci vstupují do tělocvičny pouze pod dohledem učitele 
  
• Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují 

učitele na začátku hodiny, případně okamžitě při jejich 
vzniku. 
 

• Žáci, kteří žádají o částečné nebo úplné osvobození z 
tělesné výchovy, předloží učiteli doporučení lékaře o 
osvobození z tělesné výchovy. 
 

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

• Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru a 
obuvi.  
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• Vstup do tělocvičny je povolen pouze v obuvi 
se světlou podrážkou či speciální sálové obuvi. 

 

• Žáci provádějí v tělocvičně jen úkony 
stanovené učitelem. Dodržují přesně způsoby 
a postupy cvičení zadané učitelem. 

 

• Žáci se při cvičení chovají tak, aby neohrozili 
své zdraví ani zdraví spolužáků.  

 

• Žáci se chovají ukázněně a dbají 
bezpečnostních pravidel a pokynů učitele.  
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• Žáci nesmějí opustit tělocvičnu bez povolení 
učitele.Učiteli hlásí též návrat (např.po použití WC) 

 

•  Žáci zacházejí šetrně s tělovýchovným nářadím a 
zařízením tělocvičny. Pokud zjistí závadu, která by 
mohla ohrozit bezpečnost žáků, oznámí ji 
neprodleně učiteli 

•   

• Žáci jsou povinni nahlásit jakékoliv poranění nebo 
nevolnost ihned učiteli 

 

• Žáci nesmí používat žádné nářadí a vybavení 
tělocvičny a manipulovat s ním bez pokynu učitele 
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• Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení 
v tělocvičně 

 

• Žáci musí udržovat pořádek v tělocvičně, nářadí 
vracejí pod dohledem učitele na vyhrazené místo 

 

• Učitel před začátkem každé hodiny zkontroluje 
cvičební úbor a obuv žáků, a zda žáci nemají 
nepovolené předměty  

 

• Učitel před každým cvičením zkontroluje příslušné 
nářadí 
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• Učitel po každé hodině uzamkne nářaďovnu a 
tělocvičnu.  

 
 

• Tělocvična musí být řádně větrána dle dohody.  
 

 
• Osvětlení zapíná vyučující vždy v první hodině 

tělocviku toho dne a pokud po něm pokračuje 
další výuka, osvětlení se vypíná až po ukončení 
poslední hodiny tohoto dne ! 
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KONEC   

PREZENTACE 
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Použité zdroje : 

http://www.zsjilove.cz/organizacni_rady.html 
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