
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace  
 

školní rok 2019/2020 
 

Pokyny pro nájemce tělocvičny 
 

 

1. Do tělocvičny je cvičencům povolen vstup pouze za přítomnosti vedoucího. 
 

2. Vedoucí je povinen u všech cvičenců zkontrolovat před vstupem vhodnou cvičební obuv,     

je zakázán vstup v obuvi, která způsobuje znečištění podlahy! 
 

3. Před zahájením cvičení zkontroluje vedoucí, zda je všechno nářadí a vybavení 

tělocvičny v provozuschopném stavu. Pokud zjistí závadu, zajistí, aby cvičenci 

poškozené nářadí nebo vybavení nemohli použít! 

4. Cvičenci jsou povinni nahlásit vedoucímu jakoukoliv závadu na nářadí, vybavení tělocvičny, 

ve všech přilehlých prostorách (WC, šatny, sprchy atd.) ihned, jakmile ji zjistí. 

5. Všechny zjištěné závady v tělocvičně zapíše vedoucí do knihy provozu tělocvičny, která je 

zde vyvěšena. 

6. Do nářaďovny vstupují cvičenci pouze na pokyn vedoucího. Nářadí a vybavení tělocvičny 

mohou cvičenci používat jen pod dohledem vedoucího. 

7. Veškeré nářadí lze přemisťovat pouze přenášením, po ukončení cvičení vraťte nářadí 

na původní místo podle vyvěšeného plánku. 

8. V tělocvičně, šatnách a přilehlých prostorách udržujte pořádek, se zařízením a nářadím 

zacházejte šetrně, šetřete elektrickou energií, vodou (především teplou). Před odchodem z 

tělocvičny, šaten a přilehlých prostor vedoucí zkontroluje, zda jsou uzavřena všechna 

okna, zhasnuta světla, především poslední nájemce (podle rozpisu obsazení)! 

9. Během cvičení se cvičenci řídí pouze pokyny vedoucího a dodržují pravidla bezpečnosti. 

Dbají na to, aby svým jednáním nezpůsobili újmu na zdraví sobě ani ostatním cvičícím. 

10. Dodržujte přesně cvičební dobu! Z provozních důvodů je pro každou skupinu 

vyčleněna pouze jedna šatna (druhá slouží pro následující skupinu). Šatnu opusťte 

nejpozději do 15 minut po ukončení cvičební doby! 

11. Vedoucí jsou povinni po dobu cvičení uzamykat vnitřní vstupní dveře hlavního vchodu. 

Pro pozdní příchody slouží domácí telefon na vnitřních vstupních dveřích. 

12. Do školy je zakázán přístup nepovolaným osobám. Nedodržování některého z těchto 

pokynů může být důvodem k vypovězení nájemní smlouvy. 
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