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Provozní řád platí pro žáky, zaměstnance školy a pro osoby a zájmové organizace, které si halu pronajímají. 
1. Vstup do haly je povolen pouze osobám starším 18 let. Osobám mladším 18 let pouze za přítomnosti 

zodpovědné plnoleté osoby 
2. Osoby, které mají povolený vstup do haly (na základě smlouvy o pronájmu) jsou povinny 

respektovat předpisy a pravidla bezpečnosti chování a pokyny správce. 
3. Před vstupem do tělocvičny v hale jsou nájemci povinni přezout se a obléct do sportovního úboru. 
4. Na hrací plochu v hale je povoleno vstupovat pouze v sálové sportovní obuvi. Na hrací plochu haly 

je zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a nápoje. 
5. Nájemci dbají na hygienu a pořádek ve všech prostorách haly. Každý uživatel odpovídá za své věci, 

cennosti (mobilní telefony, peníze, šperky, doklady) odložené ve sportovní hale. Gymnázium 

neodpovídá za případné ztráty a zcizení těchto věcí.  
6. Veškeré závady, které vzniknou v průběhu cvičení, jsou nájemci povinni hlásit správci haly, vedení 

školy, popř. na sekretariát tel- 558 746 431. 
7. Každý uživatel sportovní haly je povinen šetřit zařízení a udržovat je v čistotě a provozuschopném 

stavu a používat je v souladu s návodem k použití. 
8. Za škody, poranění nebo úrazy, způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržením Provozního řádu, 

nenese provozovatel haly žádnou odpovědnost.  
9. Je zakázáno vnášet do haly jakékoliv pomůcky jako např. překážky, stojany na sítě apod. Výjimku 

může povolit jen ředitel školy. 
10. Za pronajaté prostory nesou zodpovědnost osoby, kterým byly písemně (smluvně) přiděleny. 
11. Je přísně zakázáno kouření (včetně elektronických cigaret) a jakákoliv manipulace s ohněm, 

zasahování do instalace elektrického rozvodu a vodovodní sítě. 
12. Je zakázáno vstupovat osobám pod vlivem alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek 

a jedů, v případě porušení tohoto zákazu bude přivolána Policie ČR. 
13. S tělocvičným nářadím je dovoleno manipulovat jen po seznámení s návodem k obsluze. Se 

sportovním vybavením a dalším zařízením (výsledková tabule, ozvučení, osvětlení, topení, ovládání 

sportovních prvků – síť, koše pod.) je dovoleno manipulovat pouze se souhlasem správce. 
14. Při použití fotbalových/házenkářských branek je nutno je řádně zajistit kotvícím systémem k tomu 

určeným. 
15. Cvičitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav haly, zhasnutí světel a uzavření oken. 

Zkontrolují stav šaten a hygienického zařízení (toalety, sprchy), včetně zastavení vody. Zjištěné 

závady okamžitě hlásí správci haly, vedení školy, příp. sekretariátu školy 
16. Je zakázáno vstupovat do prostoru pro diváky bez souhlasu správce haly. V prostoru určeném pro 

diváky je zakázáno naklánět se přes bezpečnostní zábradlí. 
17. Prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem. 

 

Pokyny pro žáky školy (tělesná výchova): 
1. Žáci se převlékají v předem určené šatně. Její uzamčení a uložení cenných předmětů žáků, zajistí 

vyučující. Do tělocvičny vcházejí žáci pod vedením vyučujícího. 
2. Žáci nesmí vystupovat na konstrukce nacházející se v hale (branky, překážky atd.) a manipulovat 

s nimi. Výjimku povoluje vyučující. 
3. Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek, nechá uklidit a uschovat cvičební nářadí, 

náčiní a pomůcky, které v průběhu vyučování byly zapotřebí. 
4. Dohled nad žáky v době přestávky zajišťuje vyučující následující vyučovací hodiny. 

5. Žáci, kteří v hodině TV necvičí (osvobození od TV 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.  
6. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru. 
7. Vstup na hrací plochu haly je povolen pouze v sálové sportovní obuvi.  
8. Žáci provádějí v tělocviku jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují předně stanovené 

postupy a způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních 



přítomných osob. 
9. S tělovýchovným nářadím a zařízením haly zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která by mohla 

ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu. 
10. Se sportovním vybavením a dalším zařízením (výsledková tabule, ozvučení, osvětlení, topení, 

ovládání sportovních prvků – síť, koše pod.) je dovoleno manipulovat pouze pod dohledem 

vyučujícího. 
11. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit úraz. 

Ukládají je na určené místo podle pokynů vyučujícího. Žáci nesmí v hodině tělocviku žvýkat. 
12. Každý úraz nebo mimořádnou situaci hlásí ihned žáci vyučujícímu. 
13. Na hrací plochu haly je zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a nápoje. 
14. Žákům není dovoleno bez vědomí vyučujícího zapínat a vypínat osvětlení v hale. 
15. Je zakázáno vycházet na venkovní ochoz haly. 

16. Žáci udržují pořádek v hale, nářadí vracejí stále na stejné místo. Vyučující nářaďovnu po každé 

hodině uzamykají. 
17. Učitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav haly. V hale zkontrolují zhasnutí světel a 

uzavření oken. 
 

 

V Českém Těšíne dne  24.1.2020                                                                   …………………………………   
                                                                                                    RNDr. Tomáš Hudec, ředitel  


