
 

Provozní řád nové tělocvičny 
 Pravidla pro uživatele 

 

 

Nová tělocvična (dále jen tělocvična) slouží zejména ke sportovním aktivitám, veškeré  

akce ZŠ a MŠ Střelice  je možné pořádat pouze se souhlasem ředitele Základní a Mateřské 

školy Střelice. Případné mimoškolní nesportovní  aktivity je možné pořádat pouze se 

souhlasem Rady obce. 

 

V sále tělocvičny je dovoleno provádět sportovní aktivity v čisté sportovní obuvi, 

která nezanechává na podlaze žádné stopy ( např. černé čáry ) a ve sportovním úboru. Je 

přísně zakázáno v celém areálu na čemkoli jezdit ! 

 

Je zakázáno používat v sálu tělocvičny předměty, které by mohly poškodit podlahu     

(např. odhozené pálky, poškozené florbalové hokejky, nestandardní štafetové a hrací 

předměty).  Při míčových hrách je třeba snažit se minimalizovat údery míčem do stropu.  

 

Na hrací plochu (vymezena černými čárami) je možné umístit pouze branky, kužely, 

stojany na síť a jejich příslušenství, stojan(y) pro rozhodčího a vozík na míče. Lavičky, 

židličky a stoly pro rozhodčí, je možné umístit na hrací plochu pouze se souhlasem správce 

tělocvičny. 

 

Se zařízením v tělocvičně manipulují pouze osoby, které proškolil správce tělocvičny. 

Proškolení osoby, s obsluhou složitějších zařízení, je písemně potvrzeno podpisem vyškolené 

osoby. 

 

Do sálu tělocvičny je zakázáno vstupovat s jídlem, pití je dovoleno hráčům ukládat na 

lavičky pouze v uzavíratelných obalech. Potraviny mohou konzumovat hráči v šatnách a 

diváci u stolů v areálu nové tělocvičny. 

 

Po vstupu do tělocvičny se musí všichni uživatelé tělocvičny přezout ve vstupní hale 

(boty umístit do botníku nebo je uložit do igelitové tašky a odnést do šatny) nebo si nasadit 

návleky.    

 

Také diváci ( s výjimkou malých dětí a rodičů, kteří nesou malé dítě ) a trenéři se musí 

pohybovat v celém areálu tělocvičny přezutí nebo v návlecích (v zimním období si každý před 

natažením návleků musí odstranit z obuvi sníh ). Pro diváky je určena galerie. 

 

Je zakázáno vstupovat do tělocvičny s jízdním kolem, koloběžkou, zvířetem. Kočárky 

musí být umístěny tak, aby nepřekážely uživatelům v pohybu po tělocvičně. V celém areálu 

tělocvičny platí zákaz kouření. Uživatele, kteří hrubě porušují řád nové tělocvičny, může 

starosta obce,  ředitel školy nebo správce tělocvičny upozornit, že mohou být vyvedeni 

z tělocvičny. 

 

Každá aktivita má svého vedoucího, který odpovídá za dodržování řádu všemi 

účastníky v celém areálu, včetně diváků!     

 

 

Platí od 1.1.2008                                                                             Ředitel školy 


