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PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY 
 

1) Uživatel tělocvičny je povinen zajišťovat ve všech prostorách dle smlouvy plnění úkolů v oblasti požární 
ochrany ve smyslu obecně závazných předpisů. 

2) O všech činnostech a změnách v prostorách využívaných dle smlouvy, které by mohly mít vliv na 
požární ochranu nebo na BOZP, je uživatel povinen neprodleně informovat pracovníka Střední 
průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 a ostatní uživatele objektu. 

3) Prostory využívané dle smlouvy jsou předaným pracovištěm uživateli po celou dobu využívání 
tělocvičny. 

4) Poskytovatel je povinen ve všech prostorách využívaných dle smlouvy zajišťovat pro všechny osoby, 
které se s jeho vědomím v těchto prostorách zdržují, bezpečnost zařízení a vybavení ve smyslu obecně 
závazných právních předpisů. 

5) Vstup do tělocvičny je povolen pouze po přezutí. Šaty a boty se odkládají v šatnách. 
6) Za možnost zamykání šatny odpovídá uživatel (obdrží klíče). 
7) Žáci školy mají bez pedagogického dozoru vstup do tělocvičny zakázán. 
8) Všichni uživatelé jsou povinni ve všech prostorách udržovat čistotu a pořádek (úklid plastových lahví), 

šetřit elektřinou a vodou. Ve všech prostorách tělocvičny je zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných 
omamných látek, používání otevřeného ohně a provádění dalších požárně nebezpečných činností. 

9) Všichni uživatelé jsou povinni šetřit zařízení tělocvičny a šaten. Každé poškození nebo závada se 
neprodleně nahlásí školníkovi. Opravu poškozeného zařízení hradí viník. 

10) Všichni uživatelé jsou povinni při odchodu uklidit použité nářadí na určená místa, zhasnout světla a 
zkontrolovat uzavření vody v tělocvičně i šatnách. 

11) Pro ošetření po úrazu je možné použít příruční lékárničku. Každé poranění je uživatel povinen evidovat, 
případné zdroje úrazu je pak povinen hlásit školníkovi. Pro tísňová volání je v tělocvičně k dispozici 
telefon. 

12) V případě požáru se uživatelé řídí požárními poplachovými směrnicemi vyvěšenými ve spojovací 
chodbě. 

13) Nedodržování provozního řádu ze strany uživatelů a porušování obecně závazných předpisů k zajištění 
BOZP a PO je důvodem k výpovědi  smlouvy před uplynutím doby jejího trvání. 

14) Povinností uživatele je před započetím používání sportovního zařízení a náčiní prověřit bezpečnost a 
způsobilost zařízení. 

15) Tento provozní řád se týká žáků, zaměstnanců školy a všech ostatních uživatelů užívajících prostory na 
základě jakýchkoliv smluvních vztahů. 

16) Tento Provozní řád nabývá platnosti dne 01.07.2012 a dnem 30.06.2012 končí platnost řádu 
předchozího. 

 
 
 
 
 
V Klatovech dne 01.07.2012      
                                                            
             
             
             
          Ing. Jiří Dio v. r. 

  ředitel školy 
 

                                                            
      


