
Provozní řád tělocvičny pro veřejnost

1. Tělocvična je školní zařízení. Platí pro ni jako pro celý areál školy právní a ostatní 
předpisy  týkající  se  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  -  dodržování  pořádku  a  kázně, 
předcházení vzniku úrazů a nemocí, zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů 
a jiných omamných látek  .  

2. Za  každou  skupinu zodpovídá vedoucí (nebo jeho náhradník) starší 18 let (platby, 
chování  –  viz  podepsané  podmínky  užívání  tělocvičny,  seznamy  skupin).  Právo 
kontroly podmínek užívání tělocvičny mají členové zastupitelstva obce a vedení ZŠ.

3. Do  tělocvičny  mají  přístup  osoby  ve  sportovním  oblečení,  ve  sportovní  obuvi 
s gumovou  podešví  (nejlépe  bílou)  a  za  přítomnosti  vedoucího.  Klíč  vydává  paní 
Ryšánková nebo paní Dostálková a uživatelé jim ho vracejí.

4. Je dovoleno používat přenosné a napevno zabudované nářadí, které 1x za rok podléhá 
revizi.

5. Každý  uživatel  tělocvičny  se  chová tak,  aby  nepoškodil její  zařízení a  dbal  na 
vlastní bezpečnost (při manipulaci s nářadím neničit lak na podlaze, nářadí bezpečně 
uklidit).  Případnou  škodu je  nutné  neprodleně  ohlásit,  zapsat  do  sešitu  závad  a 
dohodnout způsob nápravy. Zakázáno je hrát kopanou a tenis.

6. Bezpečnost uživatelů tělocvičny umožňuje ve stejné době přítomnost nejvýše 80 osob.

7. Provozovatel  nenese  zodpovědnost  za  úrazy  cvičenců  (přecenění  vlastních  sil, 
neopatrnost, nešťastná náhoda nebo zdravotní stav).

8. Ve vyučovacích dnech, o vedlejších prázdninách a sobotách  úklid zajišťuje po cvičení 
veřejnosti podle dohodnutého rozvrhu uklízečka školy. Při pronájmu je úklid součástí 
smlouvy.

9. Finanční úhradu za užívání tělocvičny  v hotovosti odevzdávejte  do pokladny ZŠ 
Mgr. Miluši Felcmanové:

9.1 permanentka opravňuje ke vstupu ve dnech pondělí – sobota a ve dnech vedlejších 
                              prázdnin podle dohodnutého rozvrhu:

- 600 Kč dospělý
- 100 Kč žák ZŠ
- pro  dospělého  lze  zakoupit  permanentku  na období  leden-červen,  resp.září-

prosinec za ½ celoroční ceny
9.2 jednorázové vstupné

- za 1 hodinu cvičení 20 Kč dospělý i dítě
- za 2 hodiny cvičení  30 Kč dospělý i dítě
- vedoucí  skupiny  je  povinen  vést  evidenci  jednorázového  vstupného,  tu 

předkládá v případě kontroly, vybrané peníze odevzdá v termínu v ZŠ
9.3 pronájem v době nedělí, svátků (v kalendáři červeně vyznačené dny) a hlavních prázdnin 

- 150 Kč na 1 hodinu pobytu v topném období, 100 Kč mimo topnou sezónu.

Slatina nad Zdobnicí 20.1. 2011
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