ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. K. TYLA, PÍSEK
Tylova 2391, 397 01 Písek

PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČEN PRO SPORTOVNÍ KLUBY A ORGANIZACE
1.

Vstup do pavilonu tělocvičen je povolen pouze na základě uzavření nájemní smlouvy se ZŠ J. K. Tyla.
Ředitel školy stanoví správce odpovědného za provoz pavilonu tělocvičen v mimovyučovací době (tel:
737121799). Správce kontroluje tělocvičny před a po činnosti jednotlivých organizací, uzamyká a
otevírá pavilon, šatny a sprchy a uzamyká vchody do areálu po skončení provozu v tělocvičnách.
Organizace (nájemce) se řídí jeho pokyny. Do tělocvičny je vstup povolen pouze za přítomnosti
vedoucího akce.

2.

Organizace vstupují do pavilonu tělocvičen pouze severním vchodem od školních pozemků. Tímto
vchodem též odcházejí. Není povolen přechod přes budovu školy.

3.

Cenné osobní věci, peníze apod. si cvičící mohou ukládat ve skříňce na úschovu těchto věcí přímo u
vchodu do velké tělocvičny, na její uzamčení si přinášejí vlastní visací zámek, zámek vždy po skončení
lekce odstraní.

4.

Do pavilonu je přísný zákaz vjezdu kol, stojan na kola je před budovou školního pozemku, uložení kol
ve stojanu je na vlastní nebezpečí majitele kola.

5.

Všichni nájemci dbají na přesné dodržování hodin dle nájemní smlouvy, opouštějí tělocvičny včas, aby
umožnili nástup další organizace.

6.

Po dobu provozu v tělocvičnách dbají vedoucí na uzavření dveří, aby hlukem nerušili vyučování či
případné další činnosti v pavilonu tělocvičen a dalších prostorách školy. Pokud jsou v tělocvičnách
otevřená okna, cvičitelé dbají na to, aby intenzitou hluku nebyli obtěžováni obyvatelé domů
v sousedství školy ani činnost dalších organizací v budovách školy.

7.

Každý z účastníků maximálně dbá na udržování pořádku a čistoty (přezouvání) a hospodárný provoz
(světla, sprchy, WC, chodby). S veškerým nářadím a zařízením v tělocvičnách, šatnách a chodbách
nakládá šetrně.

8.

Do tělocvičen je vstup povolen pouze v obuvi, kterou udává výrobce podlah, tedy v čisté sálové obuvi.
Správce vykáže osoby v nevhodné obuvi.

9.

Větrání v tělocvičnách je dovoleno pouze malými větracími okny, která při odchodu každý nájemce
uzavře. V šatnách není otevírání oken dovoleno, aby se zamezilo možnému vniknutí cizích osob do
pavilonu.

10.

Veškeré zjištěné závady nahlásí vedoucí organizace správci tělocvičen, ten se školníkem zajistí nápravu.
Úmyslně nebo nedbalostně poškozené zařízení bude nahrazeno viníkem, popřípadě nájemcem.

11.

Školník a správce hřišť provádí pravidelnou kontrolu čistoty, pořádku a funkce zařízení tělocvičen.

12.

Provoz tělocvičen končí ve 21:00 hod., ve 21:30 hod. se celý pavilon i zbývající vstupy do školního
areálu uzamykají. Všichni účastníci berou na vědomí provoz školního areálu, který se zamyká v 18:00
hodin. Po 18. hodině jsou otevřeny pouze vchody z Jeronýmovy a Kollárovy ulice. Do školního areálu
je vjezd automobilů a motocyklů a jejich parkování povoleno po 16:00 hod., jinak pouze na speciálně
vydané povolení k vjezdu (kartička).

13.

Řád tělocvičen je vyvěšen na viditelném místě. Za jeho dodržování odpovídá nájemce (vedoucí akce).

14.

Všichni uživatelé tělocvičen jsou si vědomi, že při nedodržování těchto zásad bude jejich nájemní
smlouva zrušena.

V Písku dne 1. 9. 2016
……………………………………..
Mgr. Bc. Pavel Koc
ředitel školy

