Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná, příspěvková organizace

Tělocvična
Ředitel školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po projednání v pedagogické
radě tento řád odborné učebny jako součást řádu školy. Řád učebny je vyvěšen v učebně na
viditelném místě, je schválen ředitelem školy (podpis ředitele a razítko školy). Žáci jsou s ním
seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní
knihy. Dbá o to, aby byli dodatečně poučeni žáci, kteří v první hodině chyběli.
1.Do tělocvičny mohou cvičenci přicházet pouze pod vedením učitele – cvičitele. Bez učitele
nemají žáci do tělocvičny přístup.
2.Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru, protože vinou nevhodného oblečení
a obutí může dojít k úrazu.
3.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.
4.S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která
by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu. Před zahájením cvičení
vyučující překontroluje bezpečnost technického vybavení tělocvičny.
5.Bez vědomí učitele se žáci nevzdalují z tělocvičny. Vyučujícímu také ohlásí návrat do
tělocvičny - např. po použití WC.
6. Při cvičení je nutno dodržovat zásady dopomoci a záchrany.
7.Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, protože by se mohly
zničit a také by mohly způsobit úraz majiteli nebo jinému cvičícímu. Ukládají je na místo, které
určí vyučující.
8.Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu, aby mohl být ošetřen a také nahlášen pojišťovně.
Pokud žáci nebo jejich rodiče nahlásí úraz dodatečně, škola to uvede na oznámení o úrazu.
9.Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejná místa. Vyučující nářaďovnu
po každé hodině uzamykají.
10.Žáci nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a žádné jídlo.
11. Tělocvična je vybavena lékárničkou a na viditelném místě je vyvěšen traumatologický plán.
12. V budově tělocvičny je přísný zákaz kouření a povinnost dodržovat zásady požární
ochrany.

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná, příspěvková organizace

Provozní doba tělocvičny:
Pondělí – pátek
Sobota
Neděle

7:00 – 21:00
8:00 – 21:00
8:00 – 20:00

PRVNÍ POMOC : 558711714
NEJBLIŽŠÍ ZDRAV. ZAŘÍZENÍ: 558712442
Správce učebny : Mgr. Seberová Lucie

