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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK V TELOCVIČNIA A NA
VONKAJŠOM ŠPORTOVOM AREÁLI
Vstup do priestorov telocvične majú dovolené iba ţiaci pod dozorom
vyučujúceho a v čase mimo vyučovania nájomníci. Telocvičňa sa využíva v čase
vyučovania od 7.00 do 13.35. Do telocvične vstupujú žiaci v telocvičnom úbore.
Pred hodinou TŠV vyučujúci skontroluje okrem telocvične aj stav šatní a spŕch. To
isté urobí i po skončení hodiny. Koniec hodiny sa ukončuje skôr, aby sa ţiaci stihli
prezliecť a urobiť si osobnú hygienu. Učiteľ TŠV upozorňuje ţiakov na hygienu po
ukončení TŠV, umoţňuje im pouţiť sprchy. Počas vyučovania musí byť vstup do
telocvičného traktu a do Školak klubu, v ktorom sa nachádza telocvičňa,
z bezpečnostných dôvodov uzamknutý. Uzamknuté sú aj šatne, nikto zo žiakov
v nich nezostáva bez dozoru. Necvičiaci žiaci sa nachádzajú v telocvični. Ak je
hodina vo vonkajšom športovom areáli, tak necvičiaci žiaci sú s triedou tam
alebo pod dozorom iného vyučujúceho.
Nájom telocvične sa začína o 14.00 a končí sa o 22.00. Za uţívateľov
priestorov na základe nájomnej zmluvy zodpovedá vedúci nájomca uvedený
v zmluve o nájme. Prevádzku telocvične zabezpečuje správca prenájmov zo Školak
klubu (STARZ). Nájomníci vstupujú do prenajatých priestorov v čase prenájmu
maximálne 15 minút pred ním. Odchádzajú po uplynutí doby prenájmu. Vstup do
náraďovní je zakázaný, pokiaľ nie sú predmetom nájmu. Nájomníci sú povinní
zanechať v poriadku šatne, sociálne zariadenia, telocvične a priestory telocvičného
traktu. Správca nájmov vedie evidenciu časového vyuţitia telocvične. Tieto podklady
slúţia ako fakturačné údaje.
Do telocvične je povolený vstup iba v čistých topánkach s nefarbiacou
podrážkou. Je zakázané vodiť do telocvične zvieratá, vstupovať do nej s bicyklom,
prípadne s inými predmetmi, ktoré môţu spôsobiť škodu alebo ohroziť bezpečnosť.
Je zakázané hrať s futbalovou loptou (hrať len s halovou), vešať sa na
basketbalové koše, nosiť a konzumovať jedlo a pitie, fajčiť, konzumovať
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alkohol. Všetky škody je potrebné hlásiť učiteľovi TŠV, správcovi prenájmu
telocvične a následne vedeniu ZŠ s MŠ. Škody spôsobené ţiakmi alebo nájomcami je
potrebné do 1 mesiaca od vzniku alebo zistenia škody uhradiť. Závaţné úrazy treba
zapísať do osobitného tlačiva, do evidencie úrazov.
Po odchode z telocvičného traktu treba vypnúť osvetlenie a uzatvoriť
vodovodné kohútiky.
Je zakázané v telocvični skladovať osobné veci.
Vonkajší športový areál je určený na vyučovanie TŠV, pobyt ţiakov ZŠ vonku
počas veľkej prestávky a pobyt Školského klubu detí počas popoludňajšej prevádzky
v čase od 8.00 do 15.30. Po ukončení vyuţívania areálu ho uţívatelia pod dozorom
vyučujúcich musia nechať v stave, v akom ho začali vyuţívať, t. j. bez odpadkov
a škôd. Akákoľvek škoda sa ohlasuje vedeniu školy. Škodu treba uhradiť. Hracie
prvky v areáli sa vyuţívajú výlučne na účely, na ktoré sú určené. Ţiaci počas
prevádzky školy nevstupujú do areálu bez dozoru vyučujúcich. Školak klub vyuţíva
športový areál v čase od 15.30 do 22.00 podľa vlastného prevádzkového poriadku.
V areáli školy je prísne zakázané fajčiť, konzumovať alkohol a venčiť psy.
Prevádzkovateľ telocvičného traktu si vyhradzuje právo doplnenia zmien
v tomto prevádzkovom poriadku, ak si to vyţadujú prevádzkové podmienky.
Porušenie prevádzkového poriadku v telocvični môţe mať za následok pracovnoprávne opatrenie zamestnancovi, výchovné opatrenie ţiakovi, predčasné ukončenie
platnosti zmluvy o nájme nájomcovi.

PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ školy
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