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V Olomouci dne 27. 3. 2018
Vnitřní řád tělocvičny
1) Do hodiny tělesné výchovy odcházejí žáci až na konci přestávky před zvoněním. Shromáždí se
v koridoru před vstupem do tělocvičny, kde si je vyzvedne vyučující. Žákům není dovoleno
vstupovat do tělocvičny bez dohledu pedagoga.
2) V tělesné výchově musí mít žák cvičební úbor a sportovní obuv, kterou nepoužívá na chození po
venku. Po příchodu do tělocvičny se žáci převléknou a přezují v příslušných šatnách. Po dobu
pobytu žáků v šatnách vykonává učitel dohled na chodbě tělocvičny.
3) Ihned po převlečení se žáci shromáždí na chodbě tělocvičny. Zdržovat se v prostoru šaten je
zakázáno. Po odchodu žáků ze šatny ji služba uzamkne a klíč pověsí na učitelem určené místo.
4) Na cvičební plochu odcházejí žáci organizovaně pod dohledem vyučujícího a nesmí na ní
pobývat bez pedagogického dohledu.
5) Žákům je zakázáno vstupovat do nářaďovny. Smí do ní vstoupit jen pod dohledem vyučujícího
při přípravě nářadí a náčiní.
6) Vstupovat do skladu TV a brát z něj nářadí a náčiní smí pouze vyučující. Totéž platí pro vracení
nářadí a náčiní zpět do skladu.
7) Žáci nesmí používat nářadí a cvičit na něm bez dozoru vyučujícího. Při cvičení je třeba dodržovat
bezpečnostní předpisy a poskytovat žákům odpovídající dopomoc.
8) Po skončení cvičení zajistí vyučující úklid nářadí a náčiní na určené místo a odvede žáky do šatny
tělocvičny. Po dobu pobytu žáků v šatnách vykonává učitel dohled na chodbě tělocvičny. Poté, co
se žáci převléknou a přezují, mohou odejít na další výuku, příp. odejdou pod dohledem vyučujícího
na oběd do školní jídelny. Zdržovat se v prostoru šaten tělocvičny je žákům zakázáno.
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