
Prevádzkový poriadok v telocvični 

 

Telocvičňa slúži na zabezpečenie výučby telesnej výchovy, všetkých plánovaných 

športových aktivít  žiakov ZŠ s MŠ Hladovka a na iné zmluvne dojednané športové činnosti. 

Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy, žiakov školy a všetkých 

užívateľov a návštevníkov priestorov telocvične. 

V telocvični platí pre žiakov v plnom rozsahu školský poriadok.  

 

1. Telocvičňa sa môže používať len podľa rozvrhu, rozpisu krúžkovej činnosti a rozpisu 

využitia telocvične športovými činnosťami, ktoré vznikli na zmluvnom podklade 

(prevažne nájomné zmluvy, zmluvy o zabezpečení organizácie športových činností 

s Ministerstvom vnútra SR). 

2. Mimoškolské a školské podujatia organizované v telocvični musia byť schválené 

riaditeľkou školy. 

3. Vstup do telocvične je povolený zásadne iba v sprievode vyučujúceho alebo inej presne 

vymedzenej zodpovednej osoby, v predpísanom úbore. 

4. Do telocvične je povolený vstup iba v čistých prezuvkách s nefarbiacou podrážkou. 

5. Otváranie a zatváranie dverí do telocvične robí príslušný vyučujúci, pedagogický dozor, 

nájomca, prípadne iná zodpovedná osoba vymedzená v zmluvnom vzťahu z ktorej jej 

vyplývajú presne určené povinnosti, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. 

6. Vyučujúci je povinný si skontrolovať počet žiakov a ich cvičebný odev. 

7. Vyučujúci sa počas vyučovacej hodiny z priestorov telocvične, resp. školského dvora , 

ihriska, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť, nesmie v žiadnom prípade vzdialiť 

a nechať žiakov bez dozoru. 

8. Ak je žiak uznaný lekárom ako necvičiaci, je povinný o tom predložiť lekárske 

potvrdenie. 

9. Žiaci dodržiavajú pokyny vyučujúceho. Sú disciplinovaní, správajú sa tak , aby 

neohrozili bezpečnosť a zdravie svoje a svojich spolužiakov, športujú v duchu fair play. 

10. Vyučujúci je povinný pred každým cvičením upozorniť na riziká cviku a vysvetliť 

zásady bezpečného správania sa.  

11. Je zakázané poškodzovať zariadenie telocvične. V prípade úmyselného poškodenia, 

osoba zodpovedná za túto škodu, škodu nahradí. 

12. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho 

nemajú žiaci prístup do náraďovne, ktorá slúži na odkladanie telocvičného náradia a 

náčinia. 

13. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú  

potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie oznámia 

ihneď vyučujúcemu. 

14. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez 

povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich 

činnosťou, aby neprišlo k úrazu. Prípadný úraz okamžite nahlási vyučujúcemu alebo 

triednemu učiteľovi. 

15. Elektrické zariadenia obsluhuje len vyučujúci, prípadne iná presne vymedzená 

zodpovedná osoba. 

16. Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní 

bezpečnostných predpisov. 

17. Po skončení cvičenia je povinný vyučujúci uložiť používané náradie na svoje miesto. 

18. Žiaci odchádzajú z telocvične opäť pod vedením príslušného vyučujúceho. 



19. Pri odchode z telocvične vyučujúci skontroluje priestory telocvične a uzamkne 

telocvičňu. 

20. Je zakázané: 

➢ manipulovať s otvoreným ohňom, 

➢ fajčiť, používať stravu a nápoje, používať alkoholické nápoje a iné návykové 

látky, 

➢ do telocvične vodiť psov, 

➢ vstupovať s bicyklom, kolieskovými korčuľami, skateboardom a inými 

predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku, 

➢ vešať sa na basketbalové koše (z bezpečnostných dôvodov). 

21. Všetky vyššie uvedené pravidlá o zásadách bezpečnosti sú priamo záväzné aj pre 

všetkých návštevníkov, rovnako ostatných užívateľov telocvične, ktorí využívajú 

priestory telocvične na základne zmluvného vzťahu a pre všetkých návštevníkov 

telocvične.   

22. Ostatné podrobnosti a požiadavky záväzné pre prevádzku športovo – telovýchovných 

zariadení sú vymedzené vo Vyhláške č. 525 zo 16. augusta 2007 účinnou od 01.12.2007. 

23. Postupy mechanickej očisty telocvične:  

• Mechanická očista podláh, lavičiek, dverí, obkladačiek a sanitárnych zariadení 

prebieha 5x do týždňa, ak sú priestory využívané pravidelne, čistiacimi 

dezinfekčnými prostriedkami. v súlade s hygienickými požiadavkami 

a  bezpečnosťou práce. Výnimku tvoria prázdniny a obdobie, kedy je telocvičňa 

rekonštruovaná alebo nevyužitá z iných príčin. 

• Čistenie okien - prebieha minimálne 2x za kalendárny rok za použitia 

dezinfekčných a čistiacich prostriedkov s prihliadnutím na bezpečnosť práce 

a práce nad úrovňou podláh.  

• Čistenie vykurovacích telies - prebieha 1x za kalendárny rok  s prihliadnutím na 

bezpečnosť práce a práce nad úrovňou podláh.  

 

Žiak (návštevník, užívateľ) preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou 

manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a škodu je povinný nahradiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alebo iny: 

 

  Prevádzkový poriadok telocvične 

  P R E V Á D Z K O V Ý    P O R I A D O K   T E L O C V I Č N E 

  

Využitie: 

- vyučovacie hodiny povinnej telesnej výchovy 

- športovo – záujmová činnosť 

- pravidelné a príležitostné športové aktivity 

  

Priestory sú využívané: 

Základnou školou  

Ostatní užívatelia, ktorí majú súhlas správcu budovy 

  

Harmonogram využívania: 

1. Podľa rozvrhu hodín povinnej telesnej a športovej výchovy 

2. Podľa harmonogramu v mimovyučovacom čase. 

  

Zásady správania sa užívateľov 

1.      Vstup do telocvične a na ihriská je dovolený len v prezuvkách –halovkách. 

  

2 .   Žiaci aj vyučujúci musia mať na vyučovacích hodinách telesnej výchovy a pri inej 

športovej  

       činnosti mimo vyučovania cvičný úbor. Jeho súčasti určí vyučujúci.Za športovú obuv 

       nepovažujeme prezuvky! 

  

3.    Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky.  

       Dlhé vlasy musia byť stiahnuté gumičkou. 

  

5.   Žiaci vstupujú do priestorov telocvične len v sprievode vyučujúceho. 

  

6.   Po príchode do telocvične žiaci nastúpia do určeného tvaru. Vyučujúci je povinný 

      skontrolovať počet žiakov a ich ustrojenosť. 

  

7.   Pri športovej činnosti je žiak povinný dodržiavať pravidlá cvičenia a dodržiavať pokyny a  

     upozornenia vyučujúceho, trénera. 

  

8.   Žiaci, ktorí pre chorobu, alebo úraz na vyučovacej hodine nemôžu cvičiť, túto okolnosť  

     preukážu lekárskym potvrdením na začiatku vyučovacej hodiny. Necvičiaci sú povinní byť 

v 

     cvičebnom úbore, pomáhať pri zapisovaní a meraní výkonov, pomocných prácach, alebo 

     vykonávať inú primeranú telesnú alebo športovú činnosť. 

  

9.   Ak žiak z akýchkoľvek príčin musí opustiť priestor ,v ktorom sa vyučuje, je povinný to 

pred  

     Odchodom nahlásiť vyučujúcemu. Obdobne nahlási aj svoj návrat. 

  

10.  Žiaci sami bez dozoru nesmú vstupovať do kabinetov TV a skladu, svojvoľne si brať 

lopty a  

       Iné športové potreby. 



  

11. Pri riadení telovýchovnej činnosti sa učiteľ nevzďaľuje z priestoru, v ktorom sa koná  

      cvičenie.  

     Ak ho z nevyhnutných príčin musí opustiť, je povinný: 

      - zabezpečiť pedagogický dozor právne zodpovednou osobou, 

      - prerušiť akúkoľvek telovýchovnú aktivitu žiakov. 

  

12.  V telocvični a na športových ihriskách je zakázané jesť, piť alkoholické nápoje a fajčiť. 

  

13.  Žiaci nesmú bez súhlasu pedagogického dozoru cvičiť na telocvičnom náradí. 

  

14.  V telocvičniach a  na ihrisku sa žiaci správajú slušne. Nesmú používať vulgárne slová, 

       bezohľadné a nešportové správanie sa k spolužiakovi je neprípustné. 

  

15.  Všetci užívatelia telocvične a ihrísk sú povinní šetriť zariadenie. 

  

16.  Po skončení športovej činnosti náradie treba uložiť na  určené miesto. 

  

17.  Po skončení športovej aktivity žiak priestory opúšťa v sprievode pedagogického dozoru. 

  

18.  Vyučujúci je povinný pred opustením priestorov telocvične skontrolovať poriadok. 

  

20.  Nedostatky, priestupky a poškodenie školského majetku je pedagogický dozor aj žiaci     

       povinní hlásiť vedeniu školy , vyučujúcemu, trénerovi. 

 


