
 

22. základní škola, Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 

 

Provozní řád tělocvičny a pohybové učebny - nájemci 

 

Číslo jednací: 22ZS/879/2016 

 

• nájemce zajistí, aby všichni cvičenci vstupovali do pavilonu tělocvičny (pohybové 

učebny) najednou, nejdříve však 10 minut před zahájením cvičení 

• nájemce ručí za uzavření hlavního vchodu do pavilonu po celou dobu pronájmu 

• každý nově příchozí je povinen se neprodleně přezout před vstupem do tělocvičny 

(pohybové učebny) do sportovní obuvi s podrážkou, která nezpůsobuje zbarvení 

palubovky 

• není povoleno do tělocvičny (pohybové učebny) přinášet jídlo a pití 

• pokud dojde během cvičební hodiny k poškození majetku školy, je nutno tuto skutečnost 

nahlásit následující den ředitelce školy a následně uhradit vzniklou škodu 

• na sálovou kopanou smí být použit pouze takový míč, který je k tomuto určen výrobcem 

• žíněnky, lavičky a jiné vybavení použité ke sportu je nutno uklidit před odchodem na 

určené místo 

• je zakázáno manipulovat s objemnými částmi vybavení sportovišť, zavěšovat se na ně, 

houpat se na nich (branky, konstrukce basketbalových košů apod.) 

• přenosné tělocvičné nářadí je zakázáno posunovat po zemi, je nutné ho přenášet 

•  nájemce zodpovídá za pořádek v šatně a na WC.  Pokud má v nájmu i sprchy, dodržuje 

zákaz vstupovat v obuvi do místnosti se sprchami 

• nájemce ručí za řádné uzavření všech oken, uzamčení dveří hlavního vchodu 

pavilonu, uzavření vody a zhasnutí všech světel 

• je zakázáno vstupovat se zvířaty do areálu školy - na školní hřiště, do tělocvičny, šaten a 

dalších prostor školy 

• je zakázáno odkládat jízdní kola a koloběžky do pavilonu tělocvičny (chodeb, šaten atd.) 

• v případě ukončení cvičení ve 22 hodin je nutno přizpůsobit své chování noční hodině, 

aby nedocházelo k rušení nočního klidu 

•  zaměstnanci školy jsou oprávněni provádět namátkové kontroly dodržování provozního 

řádu tělocvičny. Jejich pokyny jsou pro nájemce závazné 

• nedodržení provozního řádu může být důvodem k okamžitému zrušení smlouvy ze 

strany pronajímatele. V tomto případě se zaplacené nájemné nevrací 

• tento provozní řád je součástí smlouvy o pronájmu 
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