
 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  TĚLOCVIČEN SPORT KLUB RB 

___________________________________________________________________________ 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

 Tento návštěvní řád určuje zásady chování uživatelů tělocvičny, jejich práva a povinnosti.  

 Návštěvní řád se vztahuje na všechny uživatele tělocvičny a jejího příslušenství a tito jsou 

povinni jej dodržovat. Za osoby mladší 15 let v této souvislosti plně odpovídají trenér, 

cvičitel nebo jejich rodiče.  

 Vstupem do prostoru tělocvičny uživatelé vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto 

návštěvního řádu.  

 Porušení tohoto návštěvního řádu je důvodem k zákazu vstupu.  

 

2. PROVOZNÍ ZÁSADY UŽÍVÁNÍ PROSTOR TĚLOCVIČNY 

 Časové využívání prostor tělocvičny je dáno harmonogramem, který je vyvěšen v prostorách 

Sport klubu RB a na webových stránkách klubu.  

 Uživatelé se chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních uživatelů.  

 Veškeré zařízení tělocvičny je dovoleno používat pouze k účelům, k jakým je určeno.  

 Návštěvníci  se před šatnou vyzují, v šatně si odloží venkovní oděv a obuv do vyčleněného 

prostoru.  

 Vstup do šaten a vnitřních chodeb je povolen pouze v přezůvkách nebo čisté sportovní obuvi. 

Vstup do tělocvičen je povolen pouze ve vhodném sportovním oblečení a čisté sportovní 

obuvi. Při porušení tohoto pokynu je provozovatel oprávněn takové osobě neumožnit vstup 

do vnitřních  prostor klubu a tělocvičen.  

 Při sprchování nesmí být používány šampony, tekuté mýdlo či sprchový gel ve skleněných 

nádobkách.  

 Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v tělocvičně pořádek a čistotu.  

 Není dovoleno přenášet inventář či zařízení tělocvičny mimo prostor tělocvičny.  



 

 Osvětlení tělocvičny zapíná uživatel podle potřeby a vypíná po ukončení.  

 Otevírání oken tělocvičny k větrání provádí uživatel podle potřeby, před odchodem 

z tělocvičny je opět uzavře.  

 Po ukončení cvičení uživatel budovu Sport klubu uzamkne, a pokud nenásleduje další cvičení 

i zakóduje.  

 Jakékoliv škody na zařízení tělocvičny a cvičebním náčiní jsou uživatelé povinni nahlásit p. 

Romaně Beranové.  

 V případě poškození či ztráty inventáře nebo zařízení tělocvičny je uživatel povinen 

způsobenou škodu uhradit.  

 Za případnou veřejnou hudební produkci v tělocvičně a dodržování autorského zákona / 

reprodukovaná hudba apod./ neodpovídá provozovatel ani majitel, ale vždy uživatel 

tělocvičny, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.  

 V šatnách tělocvičny se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy 

peněz, šperky, doklady, atd./ a zde je odkládat.  

 

3. PRAVIDLA VYUŽITÍ TĚLOCVIČNY PRO ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 Školáci vstupují do tělocvičny Sport klubu pouze pod dohledem pedagogického dozoru, či 

lektorem hodiny.  

 Je zakázán pobyt samotných školáků v prostoru tělocvičny.  

 Školáci se v šatnách u tělocvičny převlékají do cvičebního úboru a vhodné sportovní obuvi, 

která nepoškozuje podlahu tělocvičny.  

 Necvičící školáci a školáci s momentálními zdravotními potížemi zůstávají pod 

pedagogickým dozorem v MŠ.  

 Školáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují stanovené 

postupy a způsoby cvičení.  

 Bez vědomí pedagoga se nevzdalují z tělocvičny.  

 Školáci nesmí bez pokynu vyučujícího používat žádné nářadí a vybavení tělocvičny, 

manipulovat s technickým vybavením tělocvičny.  



 

 

 Vyučující dbá na to, aby se školáci řídili jeho pokyny, nepoškozovali vybavení a po ukončení 

hodiny vrátili použité náčiní na patřičné místo. Za poškození objektu či jeho vybavení 

způsobená nekázní odpovídají v plném rozsahu rodiče školáka, který škodu způsobil.  

 

 V případě úrazu školáka vyučující posoudí závažnost poranění. V případě vážnějšího úrazu 

postupuje vyučující následujícím způsobem:  

 Zavolá záchrannou službu 

 Informuje vedení školy 

 Oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost 

 Zapíše úraz do ,,Knihy úrazů a poranění“ 

 V ostatních případech vyučující:  

 Informuje vedení školy 

 Oznámí rodičům danou skutečnost telefonicky  

 Zapíše úraz do ,,Knihy úrazů a poranění“  

 Při každém ošetření a použití lékárnicky je do ,,Knihy ošetření zapsáno:  

 Jméno a příjmení postiženého  

 Popis události  

 Stav postiženého  

 Poskytnutá pomoc  

 Doporučení postiženému  

 Zda byla přivolána zdravotnická záchranná služba  

 Po ukončení hodiny TV školáci pod dozorem vyučujícího opustí společně prostor tělocvičny 

a vyučující vchod uzamkne.  

 Vyučující při odchodu kontroluje uzavření oken, zhasnutí osvětlení a případně na počátku 

hodiny zjištěné nebo během hodiny vzniklé závady okamžitě oznámí p. Romaně Beranové.  



 

 

4. BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ ZÁSADY UŽÍVÁNÍ PROSTOR 

TĚLOCVIČNY 

 Všichni uživatelé tělocvičny se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel při cvičení 

tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví jiných osob.  

 Do prostor tělocvičny nemají přístup:  

 Osoby trpící přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu kontaktem 

 Osoby zahmyzené  

 Osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek  

 Osoby špinavé  

 Osoby trpící příznaky akutního onemocnění  

 V prostorách klubu celkem je zakázáno:  

 Kouřit 

 Ukládat odpadky mimo odpadkové koše  

 Poškozovat jakékoliv zařízení  

 Vstupovat do ní se psy a jinými zvířaty  

 Lékárnička je umístěna na recepci Sport klubu a její použití je vždy nutno zapsat do ,,Knihy 

úrazů a poranění“  

 Při jakémkoli ošetření nebo úrazu je nutno do ,,Knihy úrazů a ošetření“ zapsat následující 

údaje:  

 Jméno a příjmení postiženého 

 Popis události 

 Stav postiženého  

 Poskytnutá pomoc 

 Doporučení postiženému  

 Zda byla přivolána zdravotnická záchranná služba  



 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 Všichni uživatelé tělocvičny jsou povinni seznámit se s návštěvním řádem a dbát na jeho 

dodržování.  

 Provozovatel budovy má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto 

řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.  

 Nedodržování návštěvního řádu má za následek vykázání uživatele z tělocvičny.  

 Návštěvní řád vstupuje v platnost dne 1.1.2017.  

 

____________________________ 

Romana Beranová  

 

 

 

 

 


