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Prevádzkový poriadok telocvične – Spojená škola Svidník 

 
1. Kľúče od telocvične sú uložené na recepcii Spojenej školy, prípadne ich má 

poverená osoba za skupinu, určená riaditeľkou školy alebo  vyučujúci.  

2. Telocvičňa sa môže používať len podľa rozvrhu a rozpisu krúžkovej činnosti. 
Mimoškolské a školské podujatia organizované v telocvični musia byť schválené 
riaditeľkou školy. 

3. Vstup do telocvične majú povolený len osoby, ktoré sú žiakmi školy alebo sú 
uvedené na zozname užívateľov telocvične za skupinu. Zoznam predkladá riaditeľke 
školy poverená osoba.  

4. Žiaci smú do telocvične vstúpiť len pod vedením učiteľa a členovia skupiny pod 
vedením poverenej osoby.  

5. Žiaci a členovia skupiny sú povinní pred vstupom do chodby ku telocvičniam 
a šatniam prezuť sa, prípadne použiť návleky. 

6. Poverená osoba zodpovedá: 
- za disciplínu a správanie zverenej skupiny, 
- za škody vzniknuté počas pobytu v priestoroch telocvične a šatní, 
- za zatvorenie okien a správne uzamknutie telocvičných priestorov, 
- za veci ponechané v priestoroch telocvične a v šatniach. 

7. V telocvičných priestoroch je povolené pohybovať sa len v športovej obuvi a 
oblečení. Je prísny zákaz používať obuv s čiernou podrážkou, kopačky a pod. 

8. Vyučujúci sa počas vyučovacej hodiny nesmie v žiadnom prípade vzdialiť z 
priestorov telocvične, resp. školského dvora, ihriska, kde žiaci vykonávajú 
telovýchovnú činnosť, a nechať žiakov bez dozoru. 

9. Vyučujúci je povinný pred každým cvičením upozorniť na riziká cviku a vysvetliť 
zásady bezpečného správania sa a konania. 

10. Je zakázané poškodzovať zariadenie telocvične. V prípade úmyselného 
poškodenia žiak alebo člen skupiny škodu nahradí. 

11. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci  alebo tréner. Bez vedomia 
vyučujúceho nemajú žiaci prístup do náraďovne, ktorá slúži na odkladanie 
telocvičného náradia a náčinia. 

12. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú  
potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie 
oznámia ihneď vyučujúcemu. 

13. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez  
povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorým nesúvisí 
ich činnosť, aby neprišlo k úrazu. Prípadný úraz okamžite nahlási vyučujúcemu 
alebo triednemu učiteľovi.  



14. Nie je dovolené zdržiavať sa v telocvičných priestoroch mimo času vyhradenom pre 
skupinu – v opačnom prípade Spojená škola odstúpi od Dohody o využívaní 
telocvične s okamžitou platnosťou. 

15. V telocvičných priestoroch je prísny zákaz fajčiť a požívať alkoholické nápoje. 

16. V prípade zistenia škody pred začatím činnosti zodpovedný za skupinu je povinný 

okamžite nahlásiť škodu telefonicky riaditeľke školy RNDr. M. Makutovej  na tel. č. 

0911750315 so zápisom do prehľadu využívania telocvične, v opačnom prípade 

nesie zodpovednosť za škodu sám. 

17. Po ukončení činnosti zodpovedný za skupinu urobí záznam v prehľade využívania 
telocvične s uvedením časov príchodu a odchodu, popisom stavu telocvične 
a potvrdí to vlastnoručným podpisom (platí pre skupiny fyzických osôb mimo 
vyučovania, trénerov CTM pri VK Slávia a vedúcich krúžkov). 

 

Svidník, 09.01.2012 

 
     RNDr. Mária Makutová 
 riaditeľka školy 
 


