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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název dokumentu 

Provozní řád herny. 

 

Předkladatel 

Název: Veselá škola - církevní základní škola a základní umělecká škola 

Adresa: Soukenická 1088/10, Praha 1 – Nové Město 

IČO: 45246726 

Ředitel školy: Mgr. Martin Jeřábek 

Kontakty:  Email: reditelna@veselaskola.cz, info@veselaskola.cz 

  Telefon: +420 773 662 016  

  Web: www.veselaskola.cz 

Vypracovala: Bc. Veronika Modráčková 

 

Zřizovatel 

Název: Arcibiskupství pražské 

Adresa: Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1 – Hradčany 

IČO: 00445100 

Kontakty: Email: zimmermannova@apha.cz, apha@apha.cz 

  Telefon: +420 220 392 111 

  Web: www.apha.cz 

 

Platnost 

Platnost dokumentu: od: 1. 9. 2022 
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2 ORGANIZACE A PROVOZ HERNY 

 

Školní herna slouží pro potřeby výuky během hodin tělesné výchovy, podle možnosti také 

v době mimo vyučování ve školním klubu, školní družině a při zájmovém vzdělávání. Herna 

slouží k provozování běžných sálových sportů, florbalu, gymnastiky a dalších různých 

pohybových cvičení, která lze ve cvičebním prostoru provozovat. 

Při všech činnostech v herně je každý povinen dodržovat zásady školního řádu a tento provozní 

řád. 

Provozní řád herny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla, která jsou závazná 

pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro žáky. Prokazatelné seznámení žáků 

s tímto řádem provedou vyučující TV, vychovatelé školní družiny, školního klubu a lektoři 

zájmového vzdělávání. 

Vstup na cvičební plochu je povolen pouze v čisté sálové obuvi nebo bez jakékoli obuvi. 

Sálovou obuví se rozumí taková obuv, která nezanechává na povrchu cvičební plochy žádné 

viditelné stopy, čmouhy nebo jakékoliv mechanické poškození. Za to, že všichni cvičící mají 

takovouto sálovou obuv zodpovídá vyučující, vychovatel nebo lektor zájmového vzdělávání. 

Vyučující nářaďovnu po každé hodině uzamykají. Učitelé a cvičitelé překontrolují před 

vstupem i při odchodu stav herny a nářaďovny a zhasnutí světel nad herní plochou. 

 

2.1 Provoz v herně během vyučování 

 

Žáci vstupují do herny a šatny pouze za doprovodu vyučujícího nebo cvičitele a s ním také 

hernu opouštějí. 

Žáci, kteří v hodině TV necvičí (osvobození od TV nebo momentální zdravotní indispozice) se 

řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího 

na začátku hodiny nebo okamžitě v průběhu hodiny při jejich vzniku. Žákům, kteří si žádají 

o částečné nebo úplné uvolnění z hodin TV, zabezpečí zákonný zástupce lékařské vyšetření. 

O uvolnění rozhodne ředitel školy na základě doporučení lékaře. Do té doby se žák účastní 

výuky v plném rozsahu. 
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2.2 Provoz v herně mimo vyučování 

 

Pokud v herně neprobíhá výuka, mohou žáci vstupovat do herny a používat její vybavení pouze 

v doprovodu vychovatele nebo lektora zájmového vzdělávání. 

Používat hernu a její vybavení v době mimo vyučování a o volné hodiny mohou pouze žáci, 

kteří jsou řádně přihlášení ve školním klubu, školní družině nebo v zájmovém útvaru. 

Každý, kdo v době mimo vyučování cvičí v herně, je povinen dbát pokynů pověřené osoby. 
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3 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ, 

ZAJIŠTĚNÍ JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, 

NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

 

Všichni žáci jsou poučeni o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat. Při cvičení v herně 

nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktních situací. 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během výuky v prostorách herny, okamžitě hlásí 

žák vyučujícímu, který zváží situaci – žáka ošetří nebo se obrátí na zdravotnici, případně přivolá 

rychlou záchrannou službu a dále: 

• informuje zákonného zástupce, 

• nahlásí událost vedoucímu pracovníkovi a vedení školy, 

• provede záznam do knihy úrazů. 

Nastanou-li během pobytu v herně u žáka zdravotní nebo jiné obtíže, nahlásí tuto skutečnost 

pedagogickému dozoru, ten jí sdělí neodkladně zákonnému zástupci a vedení školy, dle postupu 

výše. 

Prostředky k poskytnutí první pomoci jsou neustále k dispozici v dosahu herny. 

Vyučující a lektoři zájmového vzdělávání musí vytvářet podmínky pro předcházení vzniku 

sociálně patologických jevů a chránit žáky před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. 

Stane-li se účastník při činnosti v herně obětí šikany, je povinen okamžitě informovat 

vyučujícího nebo dozor. 

Mají-li zákonní zástupci nebo pedagogický pracovník podezření na šikanování dítěte, okamžitě 

informují ředitele školy. 

Za bezpečnost žáků v herně od jejich příchodu až do odchodu odpovídá pedagogický dozor.  

Na počátku docházky každého školního roku musí být všichni žáci náležitě poučeni 

o bezpečnosti a ochraně jejich zdraví a seznámeni s obsahem provozního řádu herny, včetně 

bezpečnostních předpisů. Pokud není během tohoto poučení některý žák přítomen, je vyučující 

TV, vychovatel nebo lektor zájmového útvaru povinen dodatečně tyto žáky poučit. O tomto 

poučení provede záznam do třídní knihy.  
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4 ZÁSADY CHOVÁNÍ V TĚLOCVIČNĚ 

 

Povinnosti dozoru 

Pedagogický dozor: 

a) odpovídá v plném rozsahu za činnost všech žáků, které vede, v celém prostoru herny 

a při přesunu do a z herny, 

b) nedovolí, aby se v prostorách šatny, cvičební plochy a nářaďovny pohybovaly osoby, 

které nejsou součástí jeho cvičícího kolektivu, 

c) plně odpovídá za to, že v případě povolení, aby si žáci přinesli a konzumovali 

v cvičebním prostoru nápoje, budou zabezpečeny a uloženy tak, aby nemohlo dojít 

k jejich rozlití a znečištění cvičebního prostoru, 

d) je povinen nahlásit neprodleně vedení školy jakékoliv poškození herny (cvičebního 

prostoru, šatny, sociálního zařízení, nářadí, náčiní a veškerého vybavení herny) vzniklé 

v průběhu cvičení. 

e) odpovídá za veškeré škody, které vzniknou v důsledku nedodržení tohoto provozního 

řádu. 

 

Povinnosti žáků 

Žákům je zakázáno: 

a) užívat cvičební pomůcky, nářadí a zařízení herny a šatny bez svolení vyučujícího, 

poškozovat vybavení herny, vnášet do herny jídlo, především žvýkačky a provádět 

činnosti nesouvisející s náplní hodiny TV, 

b) používat a uchovávat jakékoliv skleněné nebo rozbitné nádoby v prostorách herny, 

c) vstupovat do nářaďovny bez přímého dohledu vyučujícího, 

d) vstupovat do ostatních částí herny, které nesouvisí s provozovanou sportovní činností, 

e) provádět jakékoliv cvičební aktivity v nářaďovně, chodbách, sociálních zařízeních 

a v šatně, 

f) zapínat a vypínat osvětlení v herně, 

g) jakkoli manipulovat s ohněm, zasahovat do instalace elektrického rozvodu, vodovodní 

sítě a plynovodu, 
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h) používat takové nářadí, míče a zařízení, které by mohly poškodit cvičební plochu, 

nástěnná zrcadla, výplně otvorů, stěny nebo strop herny, 

i) při cvičení mít na sobě jakékoli šperky (hodinky, řetízky, náramky, náušnice, piercingy 

a jiné předměty), které by mohly způsobit úraz; ukládají je na určené místo podle 

pokynů vyučujícího, 

j) mít nepřiměřeně dlouhé nehty, které by mohly způsobit úraz. 

 

Žáci jsou povinni: 

a) seznámit se a řídit se provozním řádem herny a dodržovat školní řád, 

b) chránit majetek školy před poškozením a hlásit vyučujícím každou závadu či poškození; 

v případě úmyslného nebo nedbalostního poškození je viník povinen nahradit vzniklou 

škodu, 

c) zacházet šetrně s cvičebním nářadím a zařízením herny, pokud zjistí závadu, která by 

mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu, 

d) cvičit a provozovat sálové sporty tak, aby nedošlo k poškození nebo zničení povrchu 

a zařízení herny, 

e) udržovat pořádek v herně, nářadí vracet stále na stejné místo a veškeré odpady musí být 

umístěny do odpadkových košů, 

f) cvičí v herně v předepsaném cvičebním úboru a obuvi (sportovní oblečení – tričko, 

přiléhavé kalhoty nebo šortky a cvičky nebo sálová obuv), 

g) provádět v herně jen činnosti určené vyučujícím a dodržovat předně stanovené postupy 

a způsoby cvičení, 

h) chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob, 

i) každé i sebemenší poranění hlásit neprodleně vyučujícímu, 

j) nepoužívat mobilní telefony nebo jiná elektronická zařízení, s výjimkou jejich 

používání v nezbytném rozsahu při výuce nebo ze zdravotních důvodů, a to pouze po 

předchozím souhlasu vyučujícího. 


