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1. OBECNÁ ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

Provozní řád gymnastického sálu je součástí Školního řádu, který je závazný pro všechny
zaměstnance školy a žáky, kteří gymnastický sál využívají. Před zahájením vlastní činnosti je
každý uživatel povinen se s ním seznámit, což se týká i jeho externích uživatelů.
Užívání prostoru gymnastického sálu podléhá vnitřnímu řádu školy a je nezbytné při něm dbát
zásad bezpečnosti, požární ochrany a hygieny.
Gymnastický sál je umístěný v přízemí školní budovy a náleží k němu dívčí šatna s umývárnou,
sprchou a toaletou, chlapecká šatna s umývárnou, sprchou a toaletou a nářaďovna.
Přednostně využívají gymnastický sál žáci školy v rámci hodin tělesné výchovy, při sportovních
aktivitách školní družiny a v odpoledních kroužcích se sportovním zaměřením.
Na základě předem uzavřené platné smlouvy mohou gymnastický sál a jeho zařízení využívat
organizace, spolky, sdružení, kluby, právnické a fyzické osoby dle článku 2 tohoto provozního
řádu.
Za provoz a vybavení gymnastického sálu odpovídá pověřený vyučující tělesné výchovy.
Gymnastický sál je otevřený denně od 8:30 do 17:30, v pátek do 16:30. V době po 17:30 (v pátek
po 16:30) funguje gymnastický sál v časovém harmonogramu dle platných smluv uzavřených
s mimoškolními organizacemi či jednotlivci. Totéž platí i pro období prázdnin, státních svátků a
ředitelského volna.
Gymnastický sál splňuje hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem na
prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky,
zásobování vodou a úklid.

2. PRONÁJEM GYMNASTICKÉHO SÁLU, PLATBY
2.1. Před započetím využívání gymnastického sálu je nutné se zřizovatelkou či ředitelkou školy v plné
moci uzavřít smlouvu o spolupráci, která mimo jiné obsahuje časový harmonogram využívání sálu
a výši platby za jeho pronájem.
2.2. Kromě gymnastického sálu mají návštěvníci k dispozici též prostor obou šaten, dvě umývárny se
sprchami a dvě toalety.
2.3. Výše poplatku za pronájem gymnastického sálu je stanovena následovně:
- duben až září = 490 Kč/hodina
- říjen až březen = 590 Kč/hodina
- použití sportovního náčiní z nářaďovny = 100 Kč/hodina
2.4. Pro zaměstnance školy platí ceny za pronájem gymnastického sálu dle individuální dohody.

3. PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PŘI VÝUCE ŽÁKŮ ŠKOLY
3.1. Žáci vstupují do gymnastického sálu pouze pod dohledem učitele, družináře nebo lektora.
3.2. Žáci, kteří v hodině tělesné výchovy necvičí (žáci s osvobozením, v rekonvalescenci po nemoci), se
řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují učitele na začátku
hodiny, případně okamžitě při jejich vzniku. Zároveň jsou povinni nahlásit vyučujícímu jakékoliv
poranění své nebo jiné osoby. V takovém případě postupuje vyučující dle zásad a pokynů, které
mu ukládá pracovní náplň.
3.3. Žáci cvičí v předepsaném cvičebním úboru a obuvi. Cvičební úbor tvoří součást uniformy. Jedná
se o šedé tepláky či krátké trenýrky a šedé tričko s krátkým rukávem.
3.4. Vstup do gymnastického sálu je povolen pouze v obuvi se světlou podrážkou či speciální sálové
obuvi.
3.5. Žáci zde provádějí jen činnosti stanovené vyučujícím. Přesně dodržují jím zadané způsoby a
postupy cvičení. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních přítomných osob.
3.6. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky, prsteny, nevhodné typy náušnic (kruhy) a jiné
předměty, které by mohly být zdrojem úrazu. Ukládají je na určené místo podle pokynů
vyučujícího.
3.7. Žáci nesmí vnášet do gymnastického sálu žádné jídlo. Po celou dobu pobytu v něm je přísně
zakázáno použití žvýkaček.
3.8. Žáci nesmí opustit gymnastický sál bez povolení vyučujícího. Hlásí mu též návrat zpět, například
po příchodu z toalet.
3.9. Žáci zacházejí šetrně s veškerým nářadím, náčiním a jiným vybavením gymnastického sálu. Dle
pokynů vyučujícího se podílejí na chystání nářadí a náčiní i jeho úklidu zpět do nářaďovny. Pokud
zjistí jakoukoli závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně učiteli.
Bez povolení vyučujícího však nesmí vstupovat do nářaďovny, věci z ní vynášet či s nimi jakkoli
manipulovat.
3.10. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení gymnastického sálu a jakkoli manipulovat
s okny a topením. Udržují v pořádku a čistotě veškeré prostory šaten, toalet a umýváren,
nepoškozují jejich vybavení, neplýtvají se sanitárním vybavením (toaletní papír, tekuté mýdlo,
papírové ručníky). Při odchodu z umýváren zkontrolují, zda někde neteče voda a světla jsou
zhasnuta.
3.11. Vyučující je povinen po ukončení provozu gymnastického sálu v daném dni uzamknout
nářaďovnu, zkontrolovat sál i přilehlé prostory, zhasnout světla a zavřít okna.

4. PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PŘI VYUŽÍVÁNÍ GYMNASTICKÉHO SÁLU
EXTERNISTY
4.1. Za vstup do budovy školy je dle platné smlouvy zodpovědný cvičitel, trenér, lektor (dále jako
uživatel), který obdržel na základě předávacího protokolu od hospodářky školy veškeré potřebné
klíče. Umí zakódovat školu, zamknout vstupní dveře i branku školní zahrady.
4.2. Před zahájením činnosti a po jejím ukončení je uživatel povinen zkontrolovat stav podlahové
krytiny, oken, osvětlení a ostatního zařízení gymnastického sálu. Případné poškození nebo
závadu je nutné ihned zapsat do Provozního deníku gymnastického sálu, který je uložen v šatně,
a ohlásit svá zjištění hospodářce či vedení školy.
4.3. Vstup do gymnastického sálu je povolen pouze v čisté obuvi se světlou podrážkou či speciální
sálové obuvi. Převlékání do sportovního úboru se provádí výhradně v určené šatně. Škola neručí
za odložené cennosti (např. peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony atd.).
4.4. Je přísně zakázáno vnášet do sálu věci, které nepatří do inventáře tělocvičny, jako jsou lahve,
plechovky, léky, chemikálie, jídlo či jakékoli ostré, nebezpečné či špinavé předměty.
4.5. Za vlastní bezpečnost osob při využívání gymnastického sálu odpovídá smlouvou určený uživatel,
který je zodpovědný též za veškeré úrazy a jejich řešení.
4.6. Všechny osoby se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel při cvičení tak, aby neohrozili
zdraví své ani jiných osob. Jsou povinny udržovat v tělocvičně a přilehlých prostorách pořádek.
4.7. Veškeré zařízení gymnastického sálu, stejně jako sportovní nářadí a náčiní je dovoleno používat
pouze k účelům, k jakým je určeno, a to dle podmínek stanovených platnou smlouvou. Po
ukončení činnosti je nutné vše vrátit zpět na dané místo.
4.8. Všem osobám je zakázáno manipulovat s technickým vybavením gymnastického sálu a přilehlých
prostor, přemisťovat věcné prostředky požární ochrany a poškozovat je.
4.9. Uživatel smí používat gymnastický sál výhradně v době uvedené ve smlouvě. Časový úsek nesmí
svévolně prodlužovat na úkor jiných uživatelů.
4.10. Osvětlení zapíná uživatel vždy na začátku cvičení a vypíná ho po jeho ukončení. Je zakázáno
vypínat a zapínat osvětlení rychle za sebou. Pokud uživatel ví, že po něm pokračuje další skupina
uživatelů, osvětlení nevypíná.
4.11. Uživatel je povinen po ukončení provozu gymnastického sálu v daném dni uzamknout
nářaďovnu, zkontrolovat sál i přilehlé prostory, zhasnout světla a zavřít okna.
4.12. Ve všech prostorách školní budovy i školní zahrady je přísně zakázáno kouření, požívání
alkoholických nápojů, distribuce nebo aplikace drog a návykových nebo toxických látek.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Seznámení s provozním řádem gymnastického sálu tvoří součást vstupního a periodického
školení zaměstnanců školy.
5.2. Žáci a rodiče jsou seznámeni s provozním řádem gymnastického sálu vždy na počátku školního
roku. V průběhu roku je provozní řád v plném znění k dispozici v ředitelně školy.
5.3. Provozní řád gymnastického sálu vypracovala Mgr. Klára Kosová, ředitelka školy a pedagogická
rada řád schválila dne 8. 3. 2017.
5.4. Školská rada provozní řád schválila dne 19. 4. 2017.
5.5. Tento provozní řád gymnastického sálu je platný od 19. 4. 2017.

V Praze 19. 4. 2017

_____________________________
Mgr. Šárka Pavelková
ředitelka školy

