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1. Úvodní ustanovení 
Tato směrnice stanoví provozní řád učeben a jiných výukových prostor Základní školy Mikulov, 
Valtická 3, příspěvkové organizaci, které vyplývají ze způsobů využívání učeben a jiných výukových 
prostor. 
 
2. Dělení učeben a jiných výukových prostor 
a) kmenové učebny pro jednotlivé třídy 
b) odborné učebny a jiné výukové prostory 
 
3. Pracovníci zodpovědní za jednotlivé učebny 
Pracovníky zodpovědné za jednotlivé učebny pověřuje ředitel školy. 
 
Kmenové učebny  

Název učebny Číslo Zodpovědný pracovník 

Učebna – přípravný ročník  Třídní učitel -           Zajícová 

Učebna – I. A  Třídní učitel - Mgr. Nezbedová 
Učebna – I. B  Třídní učitel - Mgr. Turečková 

Učebna – II. A  Třídní učitel – Mgr. Hondlová 

Učebna – II. B  Třídní učitel – Mgr. Buchtová 
Učebna – III. A  Třídní učitel – Mgr. Urbánek 

Učebna – III. B  Třídní učitel – Mgr. Gregorová 

Učebna – IV. A  Třídní učitel – Mgr. Čechová 
Učebna – IV. B  Třídní učitel – Mgr. Němcocá 

Učebna – V. A  Třídní učitel – Mgr. Johnová 

Učebna – VI. A  Třídní učitel – Mgr. Kalivodová 

Učebna – VI. B  Třídní učitel – Mgr. Hrůzová 



Učebna – VII. A  Třídní učitel – Mgr. Fabičovičová 

Učebna – VII. B  Třídní učitel – Mgr. Chocholoušková 

Učebna – VIII. A  Třídní učitel – Mgr. Žabíček 
Učebna – VIII. B  Třídní učitel – Mgr. Javůrková 

Učebna – IX. A  Třídní učitel – Mgr. Goišová 

Učebna – IX. A  Třídní učitel – Mgr. Halamičková 
   

Odborné učebny a jiné výukové prostory  

Název učebny Číslo Zodpovědný pracovník 

Jazyková učebna a PC učebna - 
Pavlovská 

  
Mgr. Hlaváčová P. 

Jazyková učebna 1.- Valtická  Mgr. Hlaváčová P. 

Jazyková učebna 2.- Valtická            Adams   

Počítačová učebna - Valtická  Ing. Krčál.    

Odborné učebna přírodopisu – 
Pavlovská 

 Mgr. Foltýnová 

Školní dílny  Mgr. Šíma 

Cvičné školní kuchyně  Mgr. Šíma 

Tělocvična  Mgr. Žabíček 

Veřejně přístupného hřiště-
Valticka 

           Ondrejička   

Veřejně přístupného hřiště-
Pavlovská 

            Žižka 

Školní knihovna  Mgr. Goišová 

 
4. Oprávněnost vstupu do učeben a jiných výukových prostor 
 
a) Do kmenových učeben pro jednotlivé třídy mají přístup: 
- pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu hodin pro zabezpečení plánované výuky, 
- žáci dané třídy dle plánované výuky dané rozvrhem hodin. 
 
b) Do odborných učeben mají přístup: 
- pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu hodin pro zabezpečení plánované výuky, v době mimo výuku po 

dohodě s pracovníkem zodpovědným za učebnu, 
- žáci školy dle plánované výuky dané rozvrhem hodin, pouze ale v přítomnosti pedagogického 

pracovníka. 
 
c) Do prostor pro tělesnou výchovu a sportovní aktivity mají přístup: 
- pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu hodin pro zabezpečení plánované výuky, v době mimo výuku po 

dohodě s pracovníkem zodpovědným za učebnu a ředitelem školy 
- žáci školy dle plánované výuky dané rozvrhem hodin, pouze ale v přítomnosti pedagogického 

pracovníka. 
Přístup na venkovní hrací plochu a veřejně přístupné hřiště se řídí samostatným řádem.  
 
d) Do prostor pro zájmové vzdělávání mají přístup: 
- pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu hodin pro zabezpečení zájmového vzdělávání,  
- žáci přihlášení do zájmového vzdělávání dle rozvrhu hodin pro zabezpečení zájmového vzdělávání. 
 
 
 



5. Obecné povinnosti při práci v učebně 
 
Řád učeben 

Řád učebny je vyvěšen v učebně na viditelném místě, je schválen ředitelem školy (podpis 
ředitele a razítko školy). Žáci jsou s ním seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním 
roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy. Dbá o to, aby byli dodatečně poučeni žáci, 
kteří v první hodině chyběli. Zákonní zástupci žáků se mohou seznámit s řády učeben na 
webových stránkách školy. 
 
Pracovníci zodpovědní za učebny a jiné prostory 
Zodpovědný pracovník vykonává tyto činnosti: 
- odpovídá za pořádek v učebně, 
- kontroluje úplnost inventáře učebny, 
- kontroluje stav zařízení a techniky umístěné v učebně. 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
- provedou vizuální kontrolu celé učebny, 
- provedou kontrolu multimediální techniky a dalších zařízení, pokud je budou ve výuce 

používat, 
- udržují pořádek v učebně, při odchodu vypnou všechny elektrické spotřebiče, uzavřou okna 

a jedná-li se o odborné učebny, uzamknou místnost, 
- dodržují zásady bezpečnosti práce a protipožární ochrany, 
- nepřemisťují inventář učebny bez vědomí zodpovědného pracovníka za učebnu, 
- nevyužívají výpočetní techniku k soukromým a komerčním účelům, 
- zjištěné závady hlásí pracovníkovi, který zodpovídá za učebnu. 
- dbají na zabezpečení ochrany autorských práv softwarových produktů dle autorského 

zákona č. 121/2000 Sb. 
 
Žáci školy: 
- udržují pořádek v učebně, při odchodu vypnou všechny elektrické spotřebiče, uzavřou okna, 
- nepoužívají zařízení učebny bez vědomí pedagoga, 
- dodržují zásady bezpečnosti práce a protipožární ochrany, 
- nepřemisťují inventář učebny bez vědomí zodpovědného pracovníka za učebnu, 
- nevyužívají výpočetní techniku k soukromým a komerčním účelům, 
- zjištěné závady hlásí příslušnému pedagogovi. 
 
6. Odpovědnost za majetek umístěný v učebně a jiných výukových prostorách 
 
Zodpovědní pracovníci za učebny a jiné výukové prostory 
Obecnou odpovědnost za majetek umístěný v učebně má zodpovědný pracovník dle § 250 zákoníku práce.  
 

Žáci 
Žáci základní školy odpovídají škole za škodu dle § 2920 a § 2921 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník 

 
Porušování řádů učeben je hodnoceno dle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání 
(klasifikační řád), která jsou součástí školního řádu. 
 
 



7. Přílohy 

 
Řád jazykové učebny 
Řád počítačové učebny 
Řád odborné učebny přírodopisu 
Řád školních dílen 
Řád cvičné školní kuchyně 
Řád tělocvičny 
Řád školního hřiště 
Řád veřejně přístupného hřiště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace 

Řád jazykové učebny 

Účinnost od: 01.09.2021 

Ředitel školy  

Správce jazykové učebny  

 
Žáci mají přístup do učebny pouze se souhlasem vyučujícího. 
 
Žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa a pracovních pomůcek. 
Veškeré závady a nedostatky, a to i během vyučování, je žák povinen nahlásit svému vyučujícímu. 
 
Žák zachází se zařízením učebny a pomůckami opatrně a šetrně a podle pokynů vyučujícího.  
 
Žákům je zakázáno manipulovat se zatemněním učebny, odnášet z učebny bez povolení vyučujícího jakékoliv 
učební pomůcky a zařízení. 
 
Žák udržuje své místo v pořádku, před odchodem zajistí úklid svého místa i jeho okolí. 
 
Žák je povinen po ukončení práce přístroj odpojit ze sítě, provést základní údržbu podle pokynů vyučujícího a 
uvést jej do původního stavu. 
 
Služba ve třídě je dále povinna smazat tabuli a při odchodu z učebny zkontrolovat uzavření vody, vypnutí 
elektrických spotřebičů, zhasnutí světel a uzavření oken. 
 
Z místnosti žáci odchází jen se souhlasem vyučujícího. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace 

Řád počítačové učebny 

Účinnost od: 01.09.2021 

Ředitel školy  

Správce počítačové učebny  

 
 
Je zakázáno vstupovat do učebny bez výslovného souhlasu vyučujícího. 
 
V učebně je zakázáno jíst, pít a chovat se hlučně. 
 
Při příchodu ke svému pracovnímu místu si žáci zkontrolují stav PC. 
 
Žáci jsou povinni neprodleně hlásit zjištěné závady na vybavení učebny      vyučujícímu. 
 
Je zakázáno vykonávat činnosti, které mohou poškodit nebo znečistit vybavení učebny. 
 
Je zakázáno vynášet z učebny jakékoliv školní vybavení bez svolení vyučujícího nebo správce. 
 
Je zakázáno rozebírat počítače, dotýkat se a manipulovat s přívody a vedením elektrického proudu, odpojovat 
nebo připojovat kabely. 
 
Během celé hodiny, pokud vyučující nedá jiný pokyn, sedí každý žák u svého pracoviště. 
 
Je zakázáno manipulovat jakkoli s hardwarem a měnit systémová nastavení.  
 
Je zakázáno instalovat administrátorem neschválené programy. 
 
Je zakázáno stahovat z internetu nelegální software. 
 
Při práci na internetu je zakázáno zobrazovat stránky s následujícím obsahem: násilí, zločin, terorismus, drogy,  
pornografie, hazardní hry apod. 
 
Žáci se chovají v učebně tak, aby neohrozili zdraví své ani zdraví svých spolužáků. 
 
Žák smí používat vlastní přenosová média (FD, CD, DVD, Flash disk) pouze se souhlasem vyučujícího. 
 
Po ukončení vyučování v počítačové učebně každý student vypne počítač,   se kterým pracoval a uklidí své 
pracovní místo 
 
Výpočetní technika smí být ve škole používána pouze v souladu s platnými zákony České republiky, školním 
řádem a jen pro studijní účely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha k řádu učebny 
 
První pomoc při úrazu elektřinou 
 

Jednejte rychle, klidně a účelně. V oživování vytrvejte, neboť většina postižených je mrtvá 
jen zdánlivě!  
 
Postup:  
 
1. Postiženého vyprostíme z dosahu elektrického proudu, aniž bychom přitom ohrozili sebe!  
 
Proto nejdříve:  
 
a) Vypneme proud - vypínačem, vytažením kabelu ze zásuvky, vyšroubováním pojistky;  
 
b) odsuneme vodič nebo odtáhneme zasaženého, nejlépe elektrický proud nevodivým materiálem - dřevem, 
provazem, oděvem;  
 
c) nikdy se nedotýkáme holou rukou těla ani oděvu postiženého. Pracujeme, pokud možno, jednou rukou. 
Nezapomeňme, že postižený se sám může pustit předmětu, který svírá pro svalovou křeč. Proto jej zajistíme 
tak, aby po přerušení proudu neupadl.  
 
2. Zasaženého, pokud je v bezvědomí, ihned uložíme na záda, nejlépe na zem. Pokud nedýchá, zprůchodníme 
dýchací cesty. Zakloníme mu hlavu, povytáhneme jazyk a předsuneme horní čelist.  
 
3. Nezačne-li postižený dýchat, ihned zahájíme umělé dýchání! Současně se přesvědčíme o srdeční činnosti 
nahmatáním tepny na krku vedle průdušnice.  
 
4. Není-li hmatný tep, zahájíme masáž srdce!  
 
5. V oživování pokračujeme až do obnovení spontánního tepu či do příjezdu lékaře.  
 
Hasiči: 150 
Záchranná služba: 155 
Integrovaný záchranný systém: 112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha  
 
První pomoc při zasažení chemikáliemi 
 
Odstranit znečištěný oděv, oplachovat pokožku proudem tekoucí vody (vlažná) po dobu 5 – 20 minut, neztrácet 
čas hledáním neutralizačního roztoku. Potom opláchnout neutralizačním roztokem, při polití kyselinou – 10 % 
roztokem NaHCO3, při polití hydroxidem – 5 % roztokem kyseliny citrónové nebo octové, při polití oxidovadly 
ošetřit jako popáleninu – ihned opláchnout proudem studené vody. Místo vázat sterilním obvazem. Podat 
silnou černou kávu nebo čaj, zabezpečit klid a teplo (přikrýt). 
 
První pomoc při zasažení očí chemikáliemi 
 
Vyplachovat proudem vlažné vody nejméně 20 minut. Víčka držet široce rozevřená. Neprovádět neutralizaci. 
Cizí tělíska násilně neodstraňovat. Obvázat oko volně a vždy odvést postiženého k lékaři. 
 
První pomoc při požití chemikálií 
 
Vyvolat zvracení mechanicky (tlakem na čípek, kořen jazyka, zadní stěnu hrtanu), potom podat vlažnou vodu se 
živočišným uhlím a znovu vyvolat zvracení. Při požití sloučenin těžkých kovů a alkálií je vhodné podat mléko 
s rozšlehanými vaječnými bílky. 
POZOR! U látek, které jsou rozpustné v tucích, je přísný zákaz podávání mléka! Výjimkou je parafínový olej, 
který je současně projímadlem a jehož podání je vhodné. 
 
Bromidy – vypít vlažnou slanou vodu, vyvolat zvracení  
Dusičnan stříbrný – vypít slanou vodu, vyvolat zvracení, vypít vodu s živočišným uhlím 
Hydroxidy – (sodný, draselný, vápenatý) – vypít 3 % roztok kyseliny octové, mléko s rozšlehanými bílky 
Chlorid zinečnatý – vypít vodu, mléko nebo suspenzi oxidu hořečnatého (3 lžíce na půl litru vody) 
Kyseliny – (chlorovodíková, sírová, octová) – vypít mléko s rozšlehanými bílky, suspenzi oxidu hořečnatého, klid, 
teplo 
Manganistan draselný – vypít mléko nebo roztok cukru, podat živočišné uhlí, potom podat olivový olej, klid, 
teplo 
Peroxid vodíku – vypít půl litru vody nebo mléka 
Síran měďnatý – vypít mléko s rozšlehaným bílkem, suspenzi oxidu hořečnatého 
 
První pomoc při nadýchání chemikálií 
 
Kromě obecných zásad uvedených v úvodní části zabezpečit klid v poloze polosedící, teplo, podat silnou černou 
kávu. 
K poskytnutí první pomoci je potřeba mít k dispozici vybavenou lékárničku. Její obsah je třeba alespoň jednou 
za měsíc zkontrolovat. 
 
Hasiči: 150 
Záchranná služba: 155 
Integrovaný záchranný systém: 112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace 

Řád odborné učebny přírodopisu 

Účinnost od: 01.09.2021 

Ředitel školy  

Správce učebny přírodopisu  

 
Žáci mají přístup do učebny pouze se souhlasem vyučujícího. 
 
Žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa a pracovních pomůcek. 
Veškeré závady a nedostatky, a to i během vyučování, je žák povinen nahlásit svému vyučujícímu. 
 
Žák zachází se zařízením učebny a pomůckami opatrně a šetrně a podle pokynů vyučujícího. Je zakázáno otvírat 
skříně a používat pomůcky bez souhlasu učitele. 
 
V učebně je přísně zakázáno jíst a pít, přelévat chemické látky nebo přípravky do nádob podobných na 
poživatiny či hračky a ochutnávat je. 
 
Při laboratorních cvičeních a pokusech, např. mikroskopování, se žáci řídí výhradně pokyny vyučujícího a 
dodržují bezpečnost a hygienické předpisy. 
 
Se zařízením koutku živé přírody smí manipulovat pouze členové přírodovědného kroužku. Žákům je zakázáno 
krmit živočichy a vyrušovat je (klepání na sklo, opírání se o terária, …). 
 
Každý žák musí být na začátku vyučování vyučujícím seznámen s prováděnou činností, postupem práce, 
zásadami poskytování první pomoci a umístěním lékárničky první pomoci. 
 
Každou mimořádnou událost (vysypání či vylití látky, zasažení očí a kůže, požití, nadýchání, úraz apod.) je žák 
povinen nahlásit svému vyučujícímu, který zajistí potřebná opatření, včetně asanace ploch, poskytnutí první 
pomoci a přivolání zdravotnické záchranné služby. 
 
Po ukončení práce jsou žáci povinni omýt a uklidit pomůcky na stanovené místo, uklidit pracoviště, vypnout 
elektrické přístroje, uzavřít plynové a vodovodní uzávěry, vyprázdnit vnitřní prostor lavice, uzavřít okna a umýt 
si ruce. 
 
Služba ve třídě je dále povinna smazat tabuli a při odchodu z učebny zkontrolovat uzavření vody, vypnutí 
elektrických spotřebičů, zhasnutí světel a uzavření oken. 
 
Z místnosti žáci odchází jen se souhlasem vyučujícího. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace 

Řád školních dílen 

Účinnost od: 01.09.2021 

Ředitel školy  

Správce školních dílen  

 
Žáci mají přístup do školních dílen pouze se souhlasem vyučujícího. 
 
Žák je povinen nosit do dílen vhodné oblečení dle pokynů vyučujícího. 
 
Žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa a pracovních pomůcek. 
Veškeré závady a nedostatky, a to i během vyučování, je žák povinen nahlásit svému vyučujícímu. 
 
V průběhu vyučování plní žák na svém pracovišti všechny pracovní úkoly dle pokynů vyučujícího, se zařízením 
učebny a pomůckami zachází opatrně a šetrně. 
 
Každé sebemenší poranění nebo úraz ihned hlásí postižený nebo jeho nejbližší spolužák vyučujícímu. 
 
Při práci dodržuje každý žák základní hygienická pravidla, dbá na čistotu svoji, svého pracovního místa i jeho 
nejbližšího okolí. 
 
Používá pouze nářadí, nástrojů a pomůcek k práci určených, které patří k jeho pracovnímu místu. 
 
Žákům je zakázáno odnášet ze školních dílen bez povolení vyučujícího jakékoliv nářadí, materiál a zařízení. 
 
Používá-li se při vyučování lak nebo mořidla, pracuje při otevřeném okně. 

 
S určenými elektrickými spotřebiči žáci mohou pracovat pouze pod přímým dohledem učitele.  
 

 
Před ukončením vyučování odevzdá žák hotový výrobek nebo jeho rozpracovanou část, uloží 
očištěné nářadí a překontroluje jeho počet – nedostatky ohlásí vyučujícímu, dále uklidí své 
pracovní místo. 
 
Služba ve třídě je dále povinna smazat tabuli a zamést dílnu. Při odchodu z učebny zkontroluje uzavření vody, 
vypnutí elektrických spotřebičů, zhasnutí světel a uzavření oken. 
 
Z místnosti žáci odchází jen se souhlasem vyučujícího. 
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Řád cvičné školní kuchyně 

Účinnost od: 01.09.2021 

Ředitel školy  

Správce cvičné školní kuchyně  

 
Žáci mají přístup do učebny pouze se souhlasem vyučujícího. 
 
Žáci jsou v učebně oblečeni dle pokynů vyučujícího  
 
Ve cvičné kuchyni a souvisejících prostorách je nutné dodržovat pořádek a čistotu, zejména je potřeba chránit 
podlahu před znečištěním. Na pracovních stolech nesmí být odkládány věci, které nesouvisí s provozem 
v učebně. Náčiní, zejména řezné (nože, sekáčky) se musí odkládat na určené místo. 
Při nošení nádob s horkým obsahem je nutné používat ochranné "chňapky". Hrnce nenaplňovat až po okraj, aby 
s nimi byla lepší možnost manipulace. Při snímání pokliček z nádob s horkým obsahem používat též ochranné 
"chňapky". 
 
Žáci musí při práci dodržovat stanovené pracovní postupy, návody na obsluhu stanovené výrobcem a pokyny 
vyučujícího.  
 
Návody na obsluhu kuchyňských strojů a zařízení zde instalovaných musí být na pracovišti vyvěšeny.  
 
Žáci smí pracovat s kuchyňskými stroji, zařízeními a pracovními nástroji pouze se souhlasem vyučujícího a pod 
jeho přímým dohledem. 
 
Cesty a průchody kolem sporáků musí být nestále volně průchodné. 
 
Při smažení musí být okolo zajištěn dostatečně volný prostor. Surovina se nesmí na pánev vkládat rukama, musí 
se používat vhodné pomůcky, aby se zabránilo opaření horkým tukem.  
 
Při mytí nádobí a příborů musí být vždy zajištěno dostatečné množství čisté horké pitné vody. Nádobí omývat 
ve dvou vodách.   
 
Při mytí a umývání skleněných předmětů a ostrého náčiní je třeba zvýšenou pozorností dbát, aby nedošlo ke 
zranění o ostré hrany. Ve dřezech je zakázáno prát prádlo (jako např. části utěrky, hadry na podlahu apod.). 
 
Připravená jídla žáci ihned spotřebují, je zakázáno odnášet je domů nebo skladovat do následujícího dne. 
 
Před odchodem z učebny zkontrolují žáci, zda jsou vypnuty všechny elektrické a plynové spotřebiče umístěné 
v kuchyni. Překontrolují řádné uzavření vodovodních kohoutků. Zejména se přesvědčí, zda nesvítí kontrolní 
světlo elektrického sporáku, mikrovlnné trouby, apod. 
 
Z místnosti žáci odchází jen se souhlasem vyučujícího. 
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Ředitel školy  

Správce tělocvičny  

 
Ředitel školy vydává na základě § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, § 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o 
základním vzdělávání, a vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů, provozní řád tělocvičny. 
  
Řád tělocvičny je vyvěšen na viditelném místě v přípravné místnosti. Žáci jsou s ním seznámeni vždy v první 
hodině předmětu ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy, dbá o to, aby byli dostatečně 
poučeni i žáci, kteří na první hodině tělesné výchovy chyběli. Zájmové organizace, které si pronajímají 
tělocvičnu, se seznámí s provozním řádem při podpisu smlouvy o pronájmu.  
 
Žáci vstupují do tělocvičny pouze pod dohledem vyučujícího nebo cvičitele.  
 
Žáci, kteří v hodině Tv necvičí (osvobození od Tv nebo momentální zdravotní indispozice) se řídí pokyny učitele. 
Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na začátku hodiny nebo okamžitě v 
průběhu hodiny při jejich vzniku. Žákům, kteří si žádají o částečné nebo úplné osvobození od Tv, zabezpečí 
zákonný zástupce lékařské vyšetření. O osvobození od Tv rozhodne ředitel školy na základě doporučení lékaře 
na formuláři školy (je k dispozici na webových stránkách školy). Do té doby se účastní výuky v plném rozsahu.  
 
Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru.  
 
Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují předně stanovené postupy a 
způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob.  
 
S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit 
bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu.  
 
Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit úraz. Žáci nesmí 
nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a jídlo.  
 
Každý úraz hlásí ihned žáci vyučujícímu. Vyučující posoudí závažnost poranění. V případě vážnějšího úrazu 
postupuje vyučující následujícím způsobem:  
a) informuje vedení školy,  
b) zavolá lékařskou službu,  
c) ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři,  
d) oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost,  
e) provede zápis do knihy úrazů a vyplní záznam o školním úrazu.  
 
Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně.  
 
Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejné místo. Vyučující nářaďovnu po každé hodině 
uzamykají.  
 
Je přísně zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s ohněm, zasahování do instalace elektrického rozvodu a 
vodovodní sítě.  
 
Učitelé a cvičitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny a nářaďovny, zhasnutí světel a 
uzavření oken.  
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Řád školního hřiště 

Účinnost od: 01.09.2021 

Ředitel školy  

Správce školního hřiště  

 
Žáci na hřiště vcházejí pod vedením vyučujícího jím vybraným vchodem.  
 
Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. Na hřiště vstupují jen v doprovodu vyučujícího.  
 
Žákům je zakázáno lézti na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, překážky atd.) a manipulovat s 
nimi. Výjimku může povolit jen vyučující.  
 
Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek.  
 
Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré nářadí, náčiní a 
pomůcky, které v hodině potřeboval. Vyučující poslední hodiny TV je povinen uklidit veškeré zbývající náčiní a 
nářadí.  
 
Povinnosti společné pro školní tělesnou výchovu a cvičení organizací a veřejnosti.  
 
Na hřišti je vstup povolen jen otevřenými vchody (nikoliv přes plot).  
 
Na hřišti je zakázána jízda na kole, koloběžce, trojkolce, in-line bruslích a podobných prostředcích. 
 
Psi mají na hřiště z hygienických důvodů vstup přísně zakázán.  
 
Je zakázáno vnášet na hřiště jakékoliv pomůcky jako např. branky na kopanou či jiné sporty, překážky, stojany 
na sítě atd. Výjimku může povolit jen ředitel školy po sepsání smlouvy o případném pronájmu a po dohodě o 
zajištění bezpečnosti.  
 
Školní hřiště slouží školní a zájmové tělovýchově i mimo vyučování pro žáky školy, jednoty, které si hřiště řádně 
pronajali na základě písemné smlouvy a občanům města.  Bude dobře sloužit tak dlouho, pokud na něm 
budeme skutečně jen sportovat v rozsahu, pro který stačí.  
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Správce veřejně přístupného hřiště  

 
Všichni, kteří používají areál hřišť mimo vyučování, jsou povinni respektovat tento provozní řád a pokyny 
správce hřišť. 
 
Provozní doba: 
Pro veřejnost je hřiště přístupné v odpoledních hodinách po skončení školní    
výuky a oddíly, v sobotu a neděli a ve stanovenou dobu o prázdninách. I v této       
době však probíhá v areálu činnost školních sportovních kroužků, které mají  před veřejností přednost. 
Konkrétní provozní doba je součástí tohoto řádu. 
 
Hřiště jsou pro veřejnost přístupná pouze v době přítomnosti  správce areálu. 
 
Hřiště je v provozu pro veřejnost v době od 1. dubna do 31. října. Pro školu a sportovní kroužky školy i mimo 
tuto dobu  se  souhlasem ředitele školy. 
 
Na hřišti s umělým povrchem je zakázáno užívání nevhodné obuvi (např. tretry a kopačky s kovovými kolíky). 
 
V době určené pro veřejnost je možné si hřiště a dráhu s umělým povrchem předem rezervovat u správce hřišť, 
a to jednou denně maximálně na l hodinu pro skupinu nebo jednotlivce. 
 
Vstup a využívání hřišť je na vlastní nebezpečí , škola nenese odpovědnost za odložené věci. 
 
Přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno. 
 
Při užívání hřišť je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se pokyny správce, neničit zařízení hřišť, 
dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřišť. 
 
V prostoru hřišť je přísně zakázáno: 
- jízda na kole, koloběžce, trojkolce 
- jízda na kolečkových bruslích 
- užívání alkoholických nápojů a drog 
- kouření 
- venčení psů 
- střelba míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti 
 
Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z areálu hřišť. 
 
Při zajištění pořádku na sportovištích správce hřišť úzce spolupracuje s Městskou policií. 
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