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Střední pedagogická škola Futurum, s. r. o.  

                                         Provozní řád tělocvičny 

Číslo jednací:  SPGŠ-10/2022 

Vypracoval: MgA. Kateřina Ondráčková 

Schválil: Bc. Tomáš Jízdný 

Projednáno dne: 30. 11. 2022 

Seznámení se směrnicí dne: 21.11. 2022 

Datum vyhlášení: 1.12.2022 

Nabytí platnosti dne: 1.12.2022 

Nabytí účinnosti dne: 1.12.2022 

Směrnice zrušuje směrnici:  

IČ 25142771 
 

Adresa Střední pedagogická škola Futurum, s. r. o., 

Hornoměcholupská 873, Praha 10 

 

 
 
 
Provozní řád tělocvičny vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy. 
 

1. Žáci jsou s tímto řádem prokazatelně seznámeni před první vyučovací 
hodinou ve školním roce. 

2. Žáci vstupují do šatny školní tělocvičny v doprovodu vyučujícího ukázněně 
a spořádaně. 

3. Před zahájením cvičení vyučující zkontroluje bezpečnost cvičebního nářadí 
a náčiní. 

4. Žáci jsou povinni neprodleně hlásit zjištěné závady cvičebního nářadí a 
náčiní nebo dalšího vybavení tělocvičny. 

5. Žáci, kteří jsou dočasně zproštěni hodin tělesné výchovy, se řídí pokyny 
vyučujícího. V případě osvobození z tělesné výchovy musí žák donést 
lékařské potvrzení o svém zdravotním stavu. 

6. Každý žák se před vstupem do tělocvičny převlékne do cvičebního úboru a 
přezuje do speciální cvičební obuvi. Povinností žáků je používat určený oděv 
a obuv. 

7. Před zahájením hodiny nechá vyučující žáky nastoupit a překontroluje jejich 
připravenost k vyučování.  

8. V průběhu vyučování dbají žáci pokynů učitele, každé sebemenší poranění 
úraz nebo indispozici ihned ohlásí postižený nebo jeho nejbližší spolužák 
vyučujícímu. 

9. Žáci zacházejí se zařízením tělocvičny a se sportovním nářadím šetrně a 
používají je pouze pro účely, pro které je určeno.  
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10. Žáci nesmějí mít v průběhu výuky řetízky, hodinky či jiné předměty, které by 
mohly být příčinou úrazu.  

11. V tělocvičně se nesmí žvýkat a nesmí se vnášet jídlo. 
12. Na konci hodiny žáci na pokyn vyučujícího uklidí všechno nářadí a náčiní na 

své místo a odcházejí do šatny, kde se převléknou. 
13. Vyučující překontrolují stav tělocvičny a zamknou nářaďovnu. 

 
 
V Praze dne 1. 12. 2022 
 
 
 
……………………………..……...    ……………………………………. 
Ředitelka školy  Správce tělocvičny 
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