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Čl.1 

Telocvičňa slúži na zabezpečenie edukácie povinnej telesnej a športovej výchovy pre 

žiakov Strednej odbornej školy v Hlohovci, na činnosti žiakov SOŠ vykonávané v rámci 

záujmových krúžkov zameraných na šport, ale aj  pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú 

uzatvorenú Zmluvu o podnájme telocvične so zriaďovateľom TTSK. 

 

Čl.2 

Súčasťou telocvične sú priestory náraďovne, dve šatne, sklad, kabinet učiteľa telesnej 

a športovej výchovy a sociálne zariadenie. Náraďovňa slúži iba na uskladnenie telocvičného 

náradia a posilňovacích zariadení. Na rovnaký účel slúži aj sklad. Dve šatne sú určené na 

prezliekanie žiakov a odkladanie oblečenia a ostatných osobných vecí. Jedna šatňa je určená 

pre chlapcov a jedna pre dievčatá.   

Čl.3 

Vstup do telocvične majú povolený iba žiaci, ktorí majú hodinu telesnej a športovej 

výchovy, a to pod dohľadom učiteľa telesnej a športovej výchovy alebo zastupujúceho 

učiteľa. V popoludňajších hodinách a cez víkendy len oprávnené osoby, za ktoré zodpovedá 

vedúci športového krúžku, alebo osoba uvedená v Zmluve o podnájme, prípadne ním 

poverená osoba. Vstup do telocvične je povolený iba v prezúvkach s nefarbiacou podrážkou. 

Za dodržanie toho nariadenia zodpovedá dozorkonajúca osoba.  

 

Čl.4 

Do priestorov telocvične je zakázané : 

 vodiť psov,  

 vstupovať s bicyklom a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku,  

 hrať futbal s akoukoľvek loptou,  

 vešať sa na basketbalové koše (z bezpečnostných dôvodov),  

 nosiť jedlo, pitie a žuvačky,  

 

Čl.5 

 

Pre žiakov školy platí v plnom rozsahu na hodinách telesnej  a športovej výchovy školský 

poriadok:  

 do priestoru telocvične môže žiak vstúpiť len v sprievode učiteľa,  

 na hodine  telesnej a športovej výchovy musí byť prezlečený a prezutý do športového 

oblečenia a obuvi,  

 učiteľ nesmie žiakovi dovoliť cvičiť v civilnom oblečení,  

 športové oblečenie žiaka musí byť čisté, športová obuv musí byť tiež čistá, s 

podrážkou určenou do telocvične, 



 hodinky, okuliare, šperky, peniaze, mobilné telefóny alebo iné cenné predmety si 

žiak uschová v kabinete, 

 ak žiak necvičí zo zdravotných dôvodov, predloží učiteľovi o tom potvrdenie pred 

začiatkom hodiny, 

 aj necvičiaci žiak je povinný sa prezuť do vhodnej obuvi a byť prítomný na 

vyučovaní, učiteľ žiakovi pridelí náhradné zamestnanie. V prípade, že žiak nemá 

vhodnú obuv, bude v telocvični bosý.  

 žiak je  povinný vykonávať len takú športovú činnosť, ktorú  určí učiteľ, žiak 

dodržiava jeho pokyny na bezpečné vykonávanie činností, 

 pri  kolektívnych športoch je potrebné mať na zreteli bezpečnosť všetkých 

účastníkov, 

 pri športových činnostiach žiak používa len také športové náradie, ktoré  určí učiteľ, 

 bez vedomia a priameho pokynu učiteľa sa žiak nesmie zdržiavať v náraďovni, 

 po skončení cvičenia všetci žiaci spoločne uložia športové náradie, 

  po skončení hodiny žiaci  odchádzajú spoločne do šatní podľa pokynov učiteľa, 

  v  telocvični je zakázané jesť, piť, fajčiť a požívať alkohol alebo iné omamné látky, 

 v priestoroch telocvične je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.  

 

 

Čl.6 

 

Podnájomca telocvične  je povinný: 

 všetky poruchy a škody hlásiť  učiteľovi telocviku alebo hospodárke školy,  

 všetky väčšie úrazy zapísať do knihy úrazov  u hospodárky školy a hlásiť vedeniu 

školy,  

 pri odchode z miestností skontrolovať a vypnúť elektrické osvetlenie, uzatvoriť 

všetky vodovodné kohútiky v užívaných priestoroch,  

 v priestoroch objektu telocvične a v celom areáli školy  je prísny zákaz fajčiť.  

 

 

Čl.7 

 

Prevádzkovateľ telocvične si vyhradzuje právo doplnenia alebo zmien v tomto 

prevádzkovom poriadku, ak si to vyžiadajú prevádzkové podmienky. Porušovanie prevádzkového 

poriadku telocvične môže mať za následok predčasné ukončenie platnosti Zmluvy o podnájme.  

 

 

  

 

 

 

V Hlohovci 28.8. 2014             

               PaedDr. Alžbeta Lekárová  

                                                                                           riaditeľka SOŠ v Hlohovci  

 

 



 


