Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
Komenského 17, 789 83 Loštice

Provozní řád tělocvičny
I. Základní ustanovení
1. Tělocvična je sportovním zařízením města Loštice a správou tohoto zařízení je pověřena:
Mgr. Zdeňka Nováková, náměstí Míru 118, Loštice.
2. Ustanovení tohoto provozního řádu jsou závazná pro všechny návštěvníky tělocvičny.
3. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem zákazu vstupu do tělocvičny.

II. Pravidla užívání tělocvičny
1. V celém objektu je přísný zákaz kouření.
2. Vstup do objektu je uživatelům umožněn 10 minut před zahájením doby pronájmu (dle rozvrhu provozu
tělocvičny). Uživatelé jsou povinni opustit objekt do 20ti minut po ukončení doby pronájmu. Nedostaví-li se
uživatel 10 minut po zahájení doby pronájmu do objektu, tak správce objekt uzavře a neumožní uživateli
pozdější vstup do objektu.
3. Vstup do objektu je povolen pouze po přezutí do sálové obuvi nebo po použití návleků ve vstupním prostoru.
4. Uživatelé odpovídají za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných
sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
5. Uživatelé odpovídají za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které
jsou v prostorách tělocvičny přítomny v souvislosti činností jednotlivých uživatelů a je povinen neprodleně
tuto skutečnost oznámit správci tělocvičny.
6. Uživatelé odpovídají za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou v tělocvičně přítomny v
souvislosti s činností jednotlivých uživatelů.
7. Uživatelé jsou povinni předat užívané prostory a zařízení tělocvičny v odpovídajícím stavu, ve kterém je
převzali.
8. Za veškerou činnost na hrací ploše a v objektu (šatny, toalety,…), odpovídá vyučující nebo vedoucí oddílu či
skupiny, která pracuje s mládeží. Bez jeho přítomnosti nebude umožněn vstup do objektu a nemůže se začít
s výukou nebo tréninkem, protože škola ani správce nenesou zodpovědnost za bezpečnost a dozor nad členy
mládežnických kroužků, oddílů či skupin.
9. Vstup na hrací plochu je možný jen v čisté sálové obuvi. Vyučující nebo vedoucí skupiny je povinen
provádět pravidelné kontroly, zda je toto nařízení dodržováno, a je povinen vyvodit z nedodržování přísné
postihy.
10. Na hrací ploše je zakázáno konzumovat potraviny, nápoje a žvýkačky.
11. Bez souhlasu správce tělocvičny nelze přeznačovat nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch.
12. Bez souhlasu vyučujícího nebo vedoucího kroužku je zakázán vstupu osob na ochoz.
13. Uživatelé odpovídají za bezpečné a správné používání sportovního náčiní, které po ukončení cvičení
vrátí na své původní místo.
14. Za porušení předcházejících ustanovení může správce tělocvičny potrestat příslušnou osobu vykázáním,
popřípadě zrušit celou akci.
15. Všichni uživatelé tělocvičny jsou povinni se řídit rozvrhem provozu tělocvičny, který je schválen vedením
školy.
16. Při použití materiálu lékárničky k ošetření případného poranění osoby užívající objekt, oznámí tuto
skutečnost uživatelé správci tělocvičny, který zajistí doplnění materiálu ve spolupráci s kanceláří školy.
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17. Uživatelé jsou povinni seznámit všechny osoby, které jsou v tělocvičně přítomny v souvislosti s činností
jednotlivých uživatelů s provozním řádem tělocvičny.

III. Časové využití prostor:
1.

8.00 - 18.00 pro potřeby základní školy

2.

Pondělí – pátek 18.00 - 22.00 pro veřejnost

3.

Provoz v sobotu (8.00 – 20.30), o svátcích a prázdninách (které vycházejí na pracovní dny) dle dohody
s vedením školy. V neděli je provoz tělocvičny uzavřen (výjimkou může být konání jednorázového
turnaje – na základě domluvy s vedením školy).

IV. Ceník:
1. Nová tělocvična …………. 1 hod. 300,- Kč
2. Stará tělocvična …………….1 hod. 150,- Kč
Poplatek za provoz tělocvičny se bude platit: dle smlouvy

V. Úklid tělocvičny
Úklid tělocvičny se provádí od 6.00 - 7.45.
Úklid provádí osoba pověřená vedením školy.
Běžnou údržbu do 16.00 provádí pověřený pracovník školy, od 16.00 správce tělocvičny.
Provoz tělocvičny od 16.00 do 22.00 zajištuje správce tělocvičny / předávání klíčů, průběžná kontrola/
Telefon správce :
Telefon školy:

776 325 647, 777 952 678
583 445 251

V Lošticích dne 1. 1. 2018
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