II. A Řád odborných učeben - tělocvična
Řád učebny je vyvěšen v šatně tělocvičny na viditelném místě, je schválen ředitelem školy (podpis
ředitele a razítko školy). Žáci s ním jsou seznámeni vyučujícím vždy v první hodině předmětu ve
školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy a do formuláře Poučení o bezpečnosti.
Dbá o to, aby byli dodatečně poučeni žáci, kteří v první hodině chyběli. Dokumenty
o prokazatelném seznámení žáků jsou uloženy u třídního učitele/zástupce ředitele školy.
1. Na hodiny tělesné výchovy se žáci převlékají v určených šatnách a v šatně čekají na vyučujícího,
se kterým odchází do tělocvičny.
2. Žáci vstupují do tělocvičny pouze pod dohledem vyučujícího. Bez pedagogického dozoru je
vstup do tělocvičny zakázán. Do sportovní sálové obuvi se žáci přezouvají až v šatně tělocvičny.
Žáci, kteří v hodině necvičí (jsou z cvičení částečně nebo úplně osvobozeni nebo jsou písemně
omluveni v žákovské knížce), se řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi
o nich informují vyučujícího na začátku hodiny nebo okamžitě při jejich vzniku. Žáci, kteří žádají
o částečné nebo úplné osvobození z tělesné výchovy, si sami zařídí lékařské vyšetření a předloží
vyučujícímu doporučení lékaře o osvobození. Do té doby se účastní výuky v plném rozsahu a bez
úlev.
3. Vyučující, který vyučuje v tělocvičně první hodinu v daný den, provede vždy na začátku hodiny
kontrolu stavu zařízení tělocvičny a tělocvičného náčiní a o kontrole provede zápis do knihy
v tělocvičně uložené. Každý z vyučujících v tělocvičně je povinen zkontrolovat, zda neí v daný den
prvním v pořadí a zda v předcházejících hodinách byla provedena kontrola stavu tělocvičny. Pokud
některý z vyučujících zjistí závadu na zařízení tělocvičny nebo tělocvičného náčiní, učiní o tom
zápis a neprodleně nahlásí závadu panu školníkovi a správci tělocvičny.
3. Žáci cvičí v předepsaném cvičebním úboru (hygienické důvody, možnost úrazu).
4. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují přesně stanovené
postupy a způsoby cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani ostatních
přítomných osob.
5. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí nebo způsobí
závadu, oznámí ji neprodleně vyučujícímu. V případě, že žák úmyslně poškodí zařízení v tělocvičně
nebo sportovní náčiní, je povinen škodu uhradit.
6. Bez vědomí učitele se žáci nevzdalují z tělocvičny. Vyučujícímu ohlásí odchod a návrat do
tělocvičny - např. po použití WC.
7. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky, prstýnky, náramky a jiné předměty, aby si je
nezničili a nezpůsobili úraz sobě nebo druhým. Ukládají je na místo, které určí vyučující.
8. Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu. Pokud žáci nebo jejich rodiče nahlásí úraz dodatečně,
škola to musí uvést na oznámení o úrazu a je nebezpečí, že pojišťovna v takovémto případě
náhradu nevyplatí.
9. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně a manipulovat s ostatními
vypínači.
10. Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejná místa. Vyučující nářaďovnu po
každé hodině zavírají.
11. Žáci do tělocvičny nesmí nosit žádné jídlo a nesmí žvýkat.
12. Po ukončení hodiny se žáci v šatně přezují a spolu s vyučujícím, který zamkne tělocvičnu, se
vrátí zpět do školy.
13. Hlavní vchod tělocvičny je uzamčen po celou vyučovací hodinu (bezpečnost, krádeže).
Řád tělocvičny projednán a schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2015.
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