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Přílohy:  
 

1) Součástí sportovního zařízení, kde musí být dodržována pravidla směrnic, jsou: 
tělocvična, sklad nářadí, WC, sprchový kout, přístupové chodby a školní hřiště. 

2) Sportovní zařízení je využíváno jen k přesně vymezeným činnostem – výuka školní 
tělesné výchovy, sportovní a pohybové akce, kulturní představení, turistická ubytovna, 
prezentační akce. 

3) Do všech vnitřních prostor je povoleno vstupovat jen v čisté obuvi vhodné pro sálové 
sporty či přezůvkách. Při příchodu se žáci (návštěvníci) přezují v prostoru šaten a odloží 
své věci na věšáky a pod lavičku. 

4) V tělocvičně je zakázáno používat tzv. „joggingovou“ obuv či obuv s barevnou 
podrážkou. 

5) Ve všech prostorách tělocvičny je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm! 

6) Všichni návštěvníci se chovají tak, aby nedocházelo ke škodám na sportovním zařízení 
včetně jeho vybavení. 

7) Potřebné nářadí je vydáváno vyučujícím, nebo určenou zodpovědnou osobou. 

8) Případné poruchy a závady musí být neprodleně nahlášeny správci sportovního zařízení 
(p. Netrvalová), popřípadě ředitelce školy. 

9) Vstup žákům školy je povolen jen v doprovodu příslušného vyučujícího, stejně tak 
nezletilým návštěvníkům jen v doprovodu osoby starší 18 let popřípadě vedoucího 
cvičení. 

10) Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách 
sportovního zařízení. 

11) Všichni návštěvníci při svém pobytu šetří vodou a elektřinou. Při odchodu z tělocvičny 
zhasínají světla v tělocvičně, šatnách a sociálních zařízeních. Uzavírají vodu ve sprše a 
v sociálním zařízení. 

12) Po dobu školního vyučování či cvičení pro veřejnost jsou vstupní dveře do tělocvičny 
uzavřeny. 



 Základní škola a mate řská škola M ěčín – p.o. 
 Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov 

  2 

13) Škola neodpovídá za škody vzniklé pronájemci v průběhu užívání. Škody vzniklé na 
majetku ve společném i osobním vlastnictví jakož i škody na zdraví je povinen 
pronájemce hradit z vlastních prostředků a vlastními náklady. 

14) Všichni návštěvníci jsou povinni plně respektovat rozhodnutí ředitelky školy a správce 
sportovního zařízení. 

15) Za dodržování této směrnice zodpovídají vyučující tělesné výchovy a v případě cvičení 
pro veřejnost jednotliví nájemci. 

16) Porušení této směrnice je důvodem k okamžitému ukončení nájemních vztahů a 
vykázání z prostor sportovního zařízení. 

 

 ………………………………… 
 ředitelka školy 


