MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

Provozní řád tělocvičny
Provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu tělocvičny. Musí být všemi návštěvníky
v době provozu bezpodmínečně dodržován.
Vstup do prostoru tělocvičny
1.

Cvičenci vstupují do tělocvičny pouze se svým učitelem, vedoucím nebo trenérem.

2.

Vstupem do tělocvičny se návštěvník zavazuje dodržovat provozní řád a dbát pokynů
správce.

3.

Vstup do tělocvičny je odepřen osobám, které narušují pořádek, bezpečnost a
porušují provozní řád.

Provozní pokyny pro návštěvníky
1.

Při vstupu do tělocvičny jsou povinni se na chodbě přezout, dbát pokynů správce
tělocvičny.

2.

Vedoucí (trenér) si od správce převezme klíče od šatny a zodpovídá za její uzamčení a
ochranu majetku cvičenců.

3.

Cenné věci - osobní doklady, peníze, mobilní telefony a jiné cennosti - může vedoucí
uložit ke správci.

4.

Vstup do tělocvičny je povolen pouze v čisté sportovní obuvi se světlou podrážkou.

5.

Cvičenci se řídí pokyny svého vedoucího (trenéra), který zodpovídá za bezpečnost a
chování svých návštěvníků v prostorách tělocvičny.

6.

Návštěvníci používají k míčovým hrám svoje sportovní náčiní (míče, sítě). Je povoleno
používat pouze nepoškozené nářadí ke cvičení tomu určenému.

7.

Světla rozsvěcuje a zhasíná pouze vedoucí (trenér) nebo správce.

8.

Vstup do nářaďovny je povolen pouze pod dohledem správce. Cvičenci jsou povinni
uvést použité nářadí zpět na své místo v nepoškozeném stavu.
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9.

Pokud dojde k poškození nářadí nebo vedoucí zjistí závady ve vybavení a zařízení
tělocvičny, ihned informuje správce, který závady zapíše do „Knihy závad“.

10.

Vedoucí (trenér) zodpovídá za kázeň cvičenců v tělocvičně. Dbá na dodržování
pořádku a čistoty v celém objektu.

11.

Po ukončení cvičení vedoucí (trenér) zkontroluje pořádek ve sprchách a šatnách. Klíče
od šatny odevzdá správci tělocvičny.

12.

Vedoucí (trenér) v případě poranění nebo úrazu poskytuje první pomoc. Správce
tělocvičny v případě nutnosti telefonicky zajistí lékařskou pomoc.

13.

Za zranění, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto
řádu, nebere provozovatel odpovědnost.

14.

V případě porušení provozního řádu tělocvičny si provozovatel vyhrazuje právo
pozastavit cvičení a vedoucí bude pozván k projednání záležitosti.

V tělocvičně je zakázáno
1.

Zdržovat se v prostorách tělocvičny nepovolaným osobám.

2.

Brát s sebou do budovy jízdní kola, kočárky a domácí zvířata.

3.

Svévolně přemísťovat nářadí, zařízení, manipulovat s rozvody vody, elektřiny a
ostatním zařízením.

4.

Kouřit a konzumovat alkohol, příp. jiné návykové látky.

Výuka tělesné výchovy a zájmová činnost
1.

Žáci vstupují do tělocvičny a šatny pouze pod dohledem vyučujícího nebo cvičitele.

2.

Učitelé zodpovídají za bezpečnost a chování žáků, před cvičením poučí žáky o BOZP a
zkontrolují bezpečnost nářadí.

3.

Žáci, kteří v hodině necvičí (omluveni nebo momentální zdravotní indispozice), se řídí
pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují
vyučujícího na začátku hodiny nebo okamžitě v průběhu hodiny při jejich vzniku. O
uvolnění z vyučování rozhodne ředitel školy na základě žádosti rodiče žáka a doporučení lékaře.

4.

Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru. Nesmí mít na sobě hodinky,
řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit úraz.
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5.

Cenné věci – osobní doklady, peníze, mobilní telefony a jiné cennosti odevzdají žáci
k uschování učiteli nebo cvičiteli.

6.

Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím, při nichž dodržují
stanovené postupy a způsoby cvičení.

7.

S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, zjištěné závady,
které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví, oznámí ihned učiteli nebo cvičiteli. Učitel
o závadách informuje údržbáře tělocvičny pana Vilímka a správce tělocvičny (haly) a
vyučujícího učitele. Zjištěné závady zapíše správce do „Knihy závad“.

8.

Každý úraz hlásí ihned žáci vyučujícímu, který posoudí závažnost poranění. V případě
vážnějšího úrazu postupuje vyučující následným způsobem:
Poskytne první pomoc a lékařské ošetření.
Zavolá lékařskou pomoc (tísňové linky 112, 155).
Ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři.
Oznámí zákonným zástupcům danou skutečnost.
Provede zápis do knihy úrazů a vyplní záznam o školním úrazu.

a)
b)
c)
d)
e)
9.

Učitelé a cvičitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny a
nářaďovny, zhasnutí světel a čistotu šaten. Při odchodu zkontrolují učitelé a cvičitelé,
zda se v prostorách tělocvičny (včetně WC) nezdržují nepovolané osoby.
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Mimořádná opatření
1.

V případě vyhlášení mimořádných opatření (např. typu Covid 19), je návštěvník
tělocvičny povinen v plném rozsahu tato nařízení respektovat. Jejich aktuální znění
nalezne na webových stránkách města www.brumov-bylnice.cz/sport nebo načtením
QR kódu.
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