PRÍLOHA Č. 2

ZŠ Starozagorská 8, Košice

Prevádzkový poriadok telovýchovného zariadenia
Riaditeľ školy vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade s Pokynmi MŠ SR 495/1993-20 a Zásadami BOZP
pri vykonávaní povinnej a dobrovoľnej telesnej výchovy.
Telovýchovné zariadenie (ďalej TZ) a ihrisko s umelou trávou (ďalej IUT) sa využíva na základe rozvrhu, ktorý
schválil riaditeľ školy prednostne žiakmi školy a ďalšími zmluvne dohodnutými partnermi. Na jeho využitie mimo
schváleného rozvrhu je potrebný súhlas riaditeľa školy.
Vchod do TZ je možné otvoriť pomocou elektronického čipu maximálne 15 minút pred a 15 minút po
vymedzenom čase cvičenia. Čas vstupu, pobytu a odchodu je elektronicky zaznamenávaný.

I. Povinnosti poverených zodpovedných osôb (učiteľ, tréner, cvičiteľ)
využívajúcich TZ a IUT
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

učiteľ TV je povinný prísť do TZ so žiakmi spolu pred vyučovacou hodinou, dohliada na prezlečenie a nástup
žiakov,
vchod do TZ otvára a zatvára len poverená osoba,
Zodpovedná osoba ďalej:
zodpovedá za inventár TZ,
dohliada na spoločný vstup celej skupiny. Upozorní cvičencov na automatické odomknutie a uzamknutie
dverí pri spoločnom vstupe a spoločnom odchode z TZ.
zodpovedá za bezprostredné prezutie všetkých cvičencov vo vstupnom priestore TZ (pred lavičkou). Dbá,
aby ich obuv bola čistá, vhodná do telocviční a hál, nezanechávajúca farebné znaky, nepoškodzujúca podlahy,
resp. palubovky. V TZ nedovolí používať kopačky.
oboznámi sa s technickým stavom objektu a na nedostatky, ktoré by mohli byť zdrojom úrazu upozorni
cvičencov,
oznámi riaditeľovi školy závady, ktoré zisti pred začiatkom cvičenia, alebo ktoré vznikli počas pobytu v TZ.
(Za poškodenie zariadenia nesie zodpovednosť ten, kto svojou nepozornosťou alebo nedisciplinovanosťou
škodu spôsobil.)
pred užívaním TZ oboznámi sa s umiestnením a použitím záchranných prostriedkov (hasiace prístroje,
hydranty),
dohliada na šetrenie vody a elektrickej energie. (Svietiť sa smie len v bezprostredne využívaných
priestoroch.),
cudzím osobám – rodičom a doprovodu svojich zverencov umožní vstupovať do TZ v prezuvkách alebo
v návlekoch na obuvi,
dbá, aby cvičenci dodržiavali čistotu a poriadok. Odpadky musia vyhadzovať len do odpadových nádob
umiestnených na chodbách a šatniach,
zodpovedá za používanie cvičebného náradia a jeho následného uloženia na pôvodné miesto,
skontroluje vypnutie svetiel, vody, uzatvorenie okien v celom objekte a pri odchode riadne uzavrie vchod do
objektu.

II. V celom objekte TZ je zakázané
•
•
•
•
•
•
•

odovzdať kľúč resp. elektronický čip od vchodu inej nepovolanej osobe,
používať iné ako pridelené priestory,
vstupovať do telocvične bez vedúceho skupiny, príp. inak než spoločne a naraz,
používať iné ako halové futbalové lopty a a športové náčinie alebo obuv poškodzujúce interiér,
fajčiť, požívať alkoholické nápoje, resp. iné omamné a psychotropné látky,
jesť v priestoroch telocviční,
vykonávať činností, ktoré nesúvisia s určením TZ.

III. Upozornenie
•
•

Za cennosti ponechané v TZ škola nemôže niesť zodpovednosť. Ich úschovu si musia cvičenci zabezpečiť
vlastnými organizačnými opatreniami.
Pri porušení dohodnutých podmienok o používaní TZ a IUT budú cvičenci riaditeľom školy sankcionovaní.

IV. Účinnosť

•

Tento prevádzkový poriadok je účinný od 1. januára 2010.
PaedDr. Alexander Suchan
riaditeľ školy

